
 

ACTA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT  

 
Identificació de la sessió 

 
Data: 14 de juliol de 2022 
Caràcter: ordinària 
Horari: de 19.00 a 21.21 h. 
Lloc: Sala de Plens de l’Ajuntament 

 
Hi assisteixen 

 
GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA – 
CANDIDATURA DE PROGRÉS (PSC-CP) 

  
Sra. Sònia Viñolas Mollfulleda 
Sr. Sergio Ortín Lacoma 
Sra. Isabel Ortiz Vera 
Sr. Sergio Cardona Garro 
Sra. Cinzia Valbonesi Prieto 
Sr. Oliver Sánchez-Camacho García 
Sr. Ludwig Ivan Hasko 
Sra. Sarah Corpas Marcial 
 
GRUP DE JUNTS PER MALGRAT (JxM) 

 
Sra. Mª Carmen Ponsa Monge  
Sr. Miguel Àngel Ruiz 
Sr. Carles Jiménez Martínez 
 
GRUP MUNICIPAL D'ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA - ACORD 
MUNICIPAL (ERC-AM) 

 
Sr. Ramir Roger Artigas 
Sra. Maria Ester Martínez Tarrés 
Sr. Joaquim Albert Roig 
 
GRUP MUNICIPAL DE JUNTS PER CATALUNYA – MALGRAT ENS MOU (JXCAT 
MEM) 

 
Sr. Jofre Serret Ballart 
 
 
GRUP MUNICIPAL DE LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR – ALTERNATIVA 
MUNICIPALISTA (CUP MALGRAT DE MAR – AMUNT) 

 
Sr. Enric Zaldo Aubanell 
 
Assisteixen el Sr. Víctor Martínez del Rey, director general, el Sr. Ramon Boada 
Oliveras, interventor i el secretari de l’Ajuntament el Sr. Emili Tapias Sola, que dóna fe 
de l’acte. 
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Excusa la seva assistència la Sra. Lurdes Borrell Arigós (JXCAT MEM) 
 
Oberta la sessió per la Presidència, i després de comprovar l'existència de quòrum 
d'assistència necessària perquè pugui ésser iniciada, es procedeix a conèixer dels 
assumptes inclosos en el següent, 
 
Ordre del dia 

 
1) PART RESOLUTIVA 

 

1.- Lectura i aprovació, si escau de l'esborrany de l'acta de la sessió anterior de data 9 
de juny de 2022. 

Dictàmens 

 
2. Aprovar el Compte General exercici 2021, exp. F1302022000001. 

3. Aprovar la modificació pressupostària 2022/07 per la concessió de crèdit 
extraordinari i suplement de crèdit, exp.F1202022000007. 
 
4. Aprovar la modificació dels preus públics de la llar d'infants municipals i l'Escola 
d'adults, curs 2022-2023, exp. B1132022000005. 
 
5. Aprovació provisional de la modificació puntual del POUM per alteració de les 
tipologies d’usos admesos en les qualificacions de zona industrial del polígon de can 
Patalina i el sector zona industrial nord PP8, exp. G2102022000003. 
 
6. Aprovar constituir, juntament amb els municipis i entitats constituents, l’Associació 
de Municipis de l’Espai Agrari de la Baixa Tordera, exp. A1462021000002. 
 
Donar compte 
 
7. Donar compte de l’informe d’intervenció de data 30 de juny de 2022, en compliment 
dels terminis que preveu la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 
3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la 
morositat en les operacions comercials corresponent al segon  trimestre del 2022, 
exp. F2902022000005.  
 
2) PART DELIBERATIVA I DE CONTROL 
 
Control i seguiment del govern municipal 

8. Moció presentada pel GPM d'ERC relativa a l'aprovació del manifest de l'acord 
social per l'amnistia i l'autodeterminació, exp. A1302022000006. 

9.  Moció presentada per la CUP en condemna dels fets de Melilla i en defensa dels 
drets humans (assumpte urgent), exp. A1302022000007. 

10. Resolucions dictades per l’Alcaldia de la  1884/2022 a la  2385/2022. 

11- Precs i preguntes. 



 

 
Desenvolupament de la sessió 

 
http://videoacta.ajmalgrat.cat/?pleno=20220714 

1. - Lectura i aprovació, si escau de l'esborrany de l'acta de la sessió anterior de 
data 9 de juny de 2022. 

Les intervencions corresponents a aquest punt de l’ordre del dia es troben enregistrades a la 
videoacta. Es poden consultar a l’enllaç següent:  

 
http://videoacta.ajmalgrat.cat/?pleno=20220714&punto=1 
 
La presidenta obre la sessió i pregunta si algun membre del Ple de l’Ajuntament ha de 
formular alguna observació al contingut de l'acta de la sessió anterior celebrada el dia 
9 de juny d'enguany, la còpia de la qual s'ha distribuït juntament amb la convocatòria.  
 
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels setze membres assistents, aproven l’acta 
de la sessió anterior, de 9.06.2022. 
 
 
 2. - Aprovar el Compte General exercici 2021, exp. F1302022000001. 

 
Les intervencions corresponents a aquest punt de l’ordre del dia es troben enregistrades a la 
videoacta. Es poden consultar a l’enllaç següent:  

 
http://videoacta.ajmalgrat.cat/?pleno=20220714&punto=2 
 
Fets 

 
Vist el que disposa el RDL 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la 
Llei reguladora de les Hisendes Locals, així com l’Ordre de 23 de novembre de 2004, 
per la que s’aprova la instrucció del model normal de comptabilitat local. 
 
Considerant que la documentació presentada s’ajusta a allò que preveu l’article 209 
del RDL 2/2004, així com la Instrucció de Comptabilitat per a l’Administració Local. 
 
 
Dictamen de la Comissió Informativa Directorial, de data 7 de juliol de 2022. 

Vista la proposta d’Alcaldia, de data  1 de juliol de 2022, el Ple de l’Ajuntament, 
per dotze vots a favor de PSC, JxCat MeM i JuntsxMalgrat i quatre abstencions 
d’ERC i CUP, acorda: 

Primer. Informar favorablement del Compte General corresponent a l’exercici 2021, 

format per la Intervenció de Fons. 
 
Segon. De conformitat amb el que disposa l’article 212.3 de l’esmentat RDL, ordenar 

l’exposició al públic del Compte General i del present informe, durant un termini de 
quinze dies, perquè els interessats puguin presentar reclamacions, objeccions o 
observacions. Cas que no es presentessin reclamacions durant el termini d’exposició 
al públic, sotmetre el present Compte General al Ple de la Corporació. 

http://videoacta.ajmalgrat.cat/?pleno=20220714
http://videoacta.ajmalgrat.cat/?pleno=20220714&punto=1
http://videoacta.ajmalgrat.cat/?pleno=20220714&punto=2
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3. - Modificació pressupostària 2022/07 per concessió de crèdit extraordinari i 
suplement de crèdit. 

 
Les intervencions corresponents a aquest punt de l’ordre del dia es troben enregistrades a la 
videoacta. Es poden consultar a l’enllaç següent:  

 
http://videoacta.ajmalgrat.cat/?pleno=20220714&punto=3 
 
Vista la memòria de la regidora de Serveis Econòmics de data 4 de juliol de 2022, en 
la qual proposa la tramitació d’un expedient de modificació pressupostària per 
concessió de crèdit extraordinari i suplement de crèdit amb càrrec al Romanent Líquid 
de Tresoreria per a despeses generals, d’acord amb el següent detall: 
 

 
 
Considerant que les necessitats posades de manifest en la memòria són urgents no es 
poden demorar fins a l’exercici següent. 
 
Vist l’informe emès per l’interventor de fons. 
 
Considerant que de conformitat amb l’article 8 de les bases d’execució del pressupost, 
la competència per a l’aprovació de modificacions pressupostaries per concessió de 
suplement de crèdit correspon al Ple de la Corporació. 
 
 
Dictamen de la Comissió Informativa Directorial, de data 7 de juliol de 2022. 

Vista la proposta d’Alcaldia, de data  4 de juliol de 2022, el Ple de l’Ajuntament, 
per tretze vots a favor de PSC, JxCat MeM, JuntsxMalgrat i CUP i tres 
abstencions d’ ERC, acorda: 

 

http://videoacta.ajmalgrat.cat/?pleno=20220714&punto=3


 

Primer. Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdit, mitjançant concessió 

de crèdit extraordinari i suplement de crèdit finançat amb Romanent líquid de tresoreria 
per a despeses generals que, resumit per capítols, es detalla a continuació: 
 

 
 
Segon.  De conformitat amb el que disposa l’article 177.2, en relació a l’article 169 del 

RDL 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text Refós de la Llei Reguladora d eles 
Hisendes Locals, publicar el present acord en el Butlletí Oficial de la Província, per un 
termini de 15 dies hàbils, durant els quals s’admetran reclamacions i suggeriments 
davant el Ple, el qual disposarà d’un mes per resoldre-les. En cas que no es presentin 
reclamacions, l’expedient s’entendrà definitivament aprovat. 
 
4. - Aprovar la modificació dels preus públics de la llar d'infants municipals i 
l'Escola d'adults, curs 2022-2023, exp. B1132022000005. 

 
Les intervencions corresponents a aquest punt de l’ordre del dia es troben enregistrades a la 
videoacta. Es poden consultar a l’enllaç següent:  

 
http://videoacta.ajmalgrat.cat/?pleno=20220714&punto=4 
 
D’acord amb la disposició addicional dissetena de la Llei 2/2021, del 29 de desembre, 
de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic proper curs escolar 
2022-2023, el Govern de la Generalitat finançarà la quota d’escolarització del curs P-2 
que abonen les famílies en les llars d’infants i escoles bressol de titularitat municipal 
amb un mòdul de 1.600 euros plaça ocupada i curs. 
 
A aquest nou mòdul se sumarà la part que actualment el Departament d’Educació ja 
finançava de conformitat amb la disposició addicional trentena de la Llei 12/2009, del 
10 de juliol, d’educació, que el proper curs serà de 1600 euros/plaça ocupada, 

http://videoacta.ajmalgrat.cat/?pleno=20220714&punto=4
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l’aportació total per part del Departament d’Educació serà de 3.200€ per plaça 
ocupada i curs. 
 
El mòdul de 1.600 euros per plaça ocupada i curs que cobreix la part del cost del 
servei d’escolarització que abonen les famílies, inclou les despeses de personal 
associades al personal educatiu i les despeses de funcionament general: neteja, 
manteniment, subministraments, activitats docents i comunicacions. No inclou 
despeses de menjador, d'acollida, permanència, ni de casals i altres serveis 
complementaris que són a càrrec de les famílies. 
 
Conseqüentment cal proposar una modificació de les tarifes de la Llar d’Infants 
Municipal per al proper curs 2022-23, per tal d’adaptar-les a la normativa, si més no 
pel que fa referència als alumnes de P-2. 
 
Així mateix per par de la regidoria d’Ensenyament es proposa la modificació de les 
preus públics de l’Escola Municipal d’Adults per al curs 2022-23 
 
 
Vista l’informe favorable de l’interventor emès, adjunt al present expedient. 
 
Dictamen de la Comissió Informativa Directorial, de data 7 de juliol de 2022. 

Vista la proposta de l’alcaldia, de data 29 de juny de 2022, el Ple de l’Ajuntament, 
per assentiment dels setze membres presents, acorda:  

 
Primer. Aprovar la modificació de les tarifes de l’ordenança general dels preus públics, 

que s’indiquen a continuació : 
 
 
Llar d’infants municipal : 
 



 

PREU PÚBLIC LLAR D'INFANTS MUNICIPAL "ELS 

FESOLETS"

Material escolar, preu per curs (P-0, P-1 i P-2)        83,20   

Mensualitat escolarització alumnes P-0 i P-1 setembre-

juny(inclou 5 hores d'escolarització més 1 hora de 

canguratge)

      155,00   

Es fixa una bonificació d'un 10% sobre el preu de la 

mensualitat d'escolarització en cas d'assistir dos germans 

a la llar d'infants en els grups de P-O i P-1.

Quan assisteixin a la llar d'infants 3 o més germans en els 

grups de P-0 i P-1 s'aplicarà una bonificació del 20% 

sobre el preu de la mensualitat d'escolarització.

Mensualitat de juliol alumnes de P-0, P-1 i P-2       155,00   

Menjador escolar:

- Servei fix per a lactants, per dia          7,90   

- Servei fix per a la resta de nadons (1-3 anys), per dia          6,76   

- Esporàdics, per dia          7,90   

Servei de canguratge:

- Acollida fix, per mes        37,44   

- Acollida esporàdic, per dia          6,76   

- Migdia fix, per mes        37,44   

- Migdia esporàdic, per dia          6,76   

- Post-escolar fix, per mes        37,44   

- Post-escolar esporàdic, per dia          6,76    
 
Escola d’Adults : 
 
Curs d’acollida

Llengua catalana – nivell inicial (45h)        15,00   

Ensenyaments instrumentals

Alfabetització        30,00   

Neolectors        80,00   

Accés al sistema reglat

Preparació per a la prova d’accés a cicles formatius de 

Grau Mitjà
       50,00   

Preparació per a la prova d’accés a cicles formatius de 

Grau Superior 
       75,00   

Preparació per a la prova d’accés a la Universitat        75,00   

Preparació per a les proves lliures de Graduat en Educació 

Secundària Obligatòria (GESO) 
      170,00   

 
   

Ensenyaments d’idiomes

Llengua catalana – nivells B1 i B2        80,00   

Llengua catalana – nivell C1       135,00   

Llengua castellana – nivells A1 i A2        80,00    
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Llengua anglesa – nivells introducció i A1       135,00   

Llengua anglesa – nivells A2, B1 i B2       180,00   

Altres cursos de durada trimestral o 45h        15,00   

Altres cursos de durada superior al trimestre        80,00   

Tallers o cursos 10 hores o menys          5,00   

Preu de material i/o accés a la plataforma

(en el cas del sistema reglat, per àmbit o assignatura)        25,00   

Per a les persones que en el moment de la inscripció tinguin 65 anys, 

una discapacitat del 65%, renda mínima, estiguin en situació d’atur o 

siguin família nombrosa o monoparental, la matrícula serà del 40% més 

el cost del material (caldrà justificar la situació amb la documentació 

corresponent) (queden exclosos els cursos de Llengua anglesa, cursos 

trimestrals o de 45h i Alfabetització).
 

 
 
Segon. Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament els anteriors acords 

provisionals, durant el termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia següent al de 
la publicació de l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de la Província. 
 
Durant el període d’exposició pública de les Ordenances, els que tinguin un interès 
directe o resultin afectats, en els termes previstos a l’article 18 del text refós de la Llei 
reguladora de les hisendes locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de 
març, podran examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin 
oportunes. Transcorregut el període d’exposició pública sense haver-se presentat 
reclamacions, els acords adoptats restaran definitivament aprovats, i es publicaran al 
“Butlletí Oficial de la Província”, els quals entraran en vigor el dia de la publicació 
definitiva de l’anunci i regiran mentre no s’acordi la seva modificació o derogació. 
 
5. - Aprovació provisional de la modificació puntual del POUM per alteració de 
les tipologies d'usos admesos en les qualificacions de zona industrial del 
polígon Can Patalina i del sector "Zona industrial nord" PP8, exp. 
G2102022000003. 

 
Les intervencions corresponents a aquest punt de l’ordre del dia es troben enregistrades a la 
videoacta. Es poden consultar a l’enllaç següent:  

 
http://videoacta.ajmalgrat.cat/?pleno=20220714&punto=5 
 
Antecedents 
 

1. En data 7 d’abril de 2022, el Ple de l’Ajuntament va acordar aprovar inicialment la 
“Modificació puntual del POUM per alteració de les tipologies d’usos admesos en les 
qualificacions de la zona industrial del polígon de Can Patalina i del sector “zona 
industrial nord” (PP8)”. 
 
2. Aquest acord ha estat publicat en la seu electrònica de l’Ajuntament des del 2-5-
2022 al 3-6-2022, el diari el Punt Avui de 28-4-2022, i BOP de 4-5-2022. 
 

http://videoacta.ajmalgrat.cat/?pleno=20220714&punto=5


 

3. En data 25-4-2022 s’ha sol·licitat informe a la Direcció General de Comerç i en data 
26-4-2022 es va sol·licitar la declaració de no existència d’efectes significatius pel medi 
ambient d’aquesta Modificació a l’Oficina Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental. 
 
4. En data 21-4-2022 es va notificar a l’Ajuntament de Palafolls. 
 
5. En data 1-6-2022 (RE 10840) s’ha rebut l’informe de la Direcció General de Comerç. 
 
6. En data 9-6-2022 (RE 11372) s’ha rebut l’informe de l’Oficina Territorial d’Acció i 
Avaluació Ambiental. 
 
7. Segons el certificat del secretari de data 7-6-2022, no s’ha presentat cap al·legació 
durant el tràmit d’informació pública. 
 
8. En data 30-6-2022 (RE 12936) els redactors han presentat el document per 
l’aprovació provisional. 
 
Consideracions jurídiques 
 

En data 30-6-2022 l’arquitecte municipal ha emés informe que en la seva part 
essencial diu: 
 
“No han estat presentades al·legacions durant el termini d’exposició pública.  
 
Vist l’informe favorable lliurat per l’Oficina Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental de 
Barcelona del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural.  
 
Vist l’informe de la Direcció General de Comerç del Departament d’Empresa i Treball 
favorable però amb prescripcions que s’han de recollir en la normativa.  
 
Vist que els redactors del document han introduït les modificacions en la normativa a 
aprovar d’acord amb aquelles prescripcions.  
 
Conclusions  
Informo favorablement el document per a l’aprovació provisional de la Modificació 
puntual del POUM de Malgrat de Mar per alteració de les tipologies d’usos admesos 
en les qualificacions de zona industrial del polígon Can Patalina i del sector “Zona 
industrial Nord” (PP8), i considero que procedeix acordar l’aprovació provisional de la 
mateixa. 
 
En data 30-6-2022, la Cap de la Unitat Administrativa de l'Àrea de Territori i 
Sostenibilitat ha emès el següent informe: 
 
“1. Normativa aplicable 
-  Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei 

d'Urbanisme, modificat per la Llei 3/2012, del 22 de febrer (TRLUC) 
-  Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 

d’Urbanisme (RLU) 
-  Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 

Administracions Públiques (LPACAP) 
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- Text Refós del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal, aprovat per la Comissió 
Territorial d'Urbanisme de Barcelona el 13-7-2005, i publicat al DOGC del 21-10-
2005 (POUM) 

 
2. Informes rebuts. 
 
L’informe de la Direcció General de Comerç és favorable però condicionat a que es 
recullin les prescripcions que indiquen relatives als articles 264 i 282. Aquestes 
prescripcions han estat introduïdes pels redactors en el text que es proposa aprovar 
provisionalment. Les modificacions introduïdes són ajustos a la normativa legal de 
comerç, i no suposen cap canvi substancial del document que obligui a un nou tràmit 
d’informació pública. 
 
L’informe de l’OTAAA determina que aquesta Modificació no té efectes significatius sobre 
el medi ambient i, per tant, no s’ha de sotmetre a avaluació ambiental estratègica. 

3. Procediment a seguir: 
 
D’acord amb el que disposa l’art. 96 del TRLUC, la modificació de qualsevol dels 
elements d’una figura del planejament urbanístic se subjecta a les mateixes 
disposicions que en regeixen la formació.  
 
L’art. 85 del TRLUC estableix que l’aprovació provisional de la modificació del pla 
d'ordenació urbanística municipal pertoca a l’Ajuntament corresponent. 
 
Segons l’art. 80 del TRLUC, l’aprovació definitiva correspon a la Comissió Territorial 
d’Urbanisme, que s’haurà de pronunciar en el termini de 4 mesos, i si no es produïrà el 
silenci administratiu positiu (art. 91). 
 
De conformitat amb el que disposa l'article 2 de l'Ordre de 27-7-2005, per la qual 
s'estableixen els requeriments tècnics de la presentació, en suport informàtic de les 
normes urbanístiques de les figures de planejament urbanístic als òrgans de la 
Generalitat de Catalunya competents per a la seva aprovació, relatiu a la 
documentació que s'ha de lliurar als òrgans de la Generalitat de Catalunya per a 
l'aprovació definitiva de les figures de planejament urbanístic general o derivat, ha 
d'incorporar, a més de l'expedient complet en format paper, el text de les normes 
urbanístiques i els plànols d'ordenació en suport informàtic. 
 
4. Competència i quòrum: 
 
D'acord amb l'art. 22.2.c) de la Llei 7/1985, reguladora de les bases de règim local, 
modificat per la Llei 11/1999, (LRBRL) serà competència del Ple l'aprovació provisional 
del planejament general.  
 
De conformitat amb l'art. 47.2.ll) de la LRBRL, els acords que correspongui adoptar a 
la corporació en la tramitació dels instruments de planejament general previstos en la 
legislació urbanística, requereix el vot favorable de la majoria absoluta del número 
legal de membres de la Corporació, és a dir, 9 vots favorables a la proposta d'acord, 
donat que el número legal de membres de la Corporació és de 17. 
 
 
 



 

Conclusions 
 
D’acord amb els antecedents i fonaments legals exposats, procedeix sotmetre a 
aprovació provisional aquest document per part del Ple de l’Ajuntament, previ dictamen 
de la Comissió Directorial.” 
 
En data 1-07-2022, el Secretari ha emès nota de conformitat a l’informe jurídic anterior. 
 
 
Dictamen de la Comissió Informativa Directorial, de data 7 de juliol de 2022. 

Vista la proposta d’Urbanisme, de data  1 de juliol de 2022, el Ple de 
l’Ajuntament, per quinze vots a favor de PSC, JxCat MeM, JuntsxMalgrat i ERC i 
una abstenció de la CUP, acorda: 

Primer. Aprovar provisionalment la “Modificació puntual del POUM per alteració de les 

tipologies d’usos admesos en les qualificacions de la zona industrial del polígon de 
Can Patalina i del sector “zona industrial nord” (PP8)”, que incorpora les prescripcions 
de l’informe de la Direcció General de Comerç. 
 
Segon. Trametre a la Comissió Territorial d'Urbanisme de l’Arc Metropolità de Barcelona, 

el document urbanístic de la Modificació i una còpia de l'expedient administratiu, als 
efectes de la seva aprovació definitiva i publicació, de conformitat amb allò que disposa 
l'art. 80 del TRLUC. 
 
Tercer. Facultar a la Sra. Alcaldessa per l'execució d'aquests acords. 

 
 6. - Aprovar constituir, juntament amb els municipis i entitats constituents, 
l’Associació de Municipis de l’Espai Agrari de la Baixa Tordera, exp. 
A1462021000002. 

 
Les intervencions corresponents a aquest punt de l’ordre del dia es troben enregistrades a la 

videoacta. Es poden consultar a l’enllaç següent:  

 
http://videoacta.ajmalgrat.cat/?pleno=20220714&punto=6 
 
Antecedents 

 
L’any 2017, els cinc Consistoris que conformen la Baixa Tordera, juntament amb les 
tres cooperatives agrícoles de la zona, van iniciar el projecte de creació de l’Espai 
Agrari de la Baixa Tordera.  
 
En data 15 de novembre de 2017 els municipis de Tordera, Malgrat de Mar, Palafolls, 
Santa Susanna i Blanes, signen la Carta per a la gestió i desenvolupament de l’Espai 
Agrari de la Baixa Tordera.  
 
El 30 de novembre de 2017 es realitza la petició formal a l’Àrea de Territori i 
Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona de la signatura d’un conveni marc de 
col·laboració entre la Diputació i els cinc municipis signants, per tal de iniciar el 
projecte de l’Espai Agrari de la Baixa Tordera. 
 

http://videoacta.ajmalgrat.cat/?pleno=20220714&punto=6
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El 18 de juny de 2018, s’acorda que l’ens que ha de gestionar el futur Espai Agrari de 
la Baixa Tordera serà una Associació de Municipis.  
 
L’Àrea de de Territori i Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona, en sessió de Junta 
de Govern de l’11 d’octubre de 2018, adopta l’acord 464/18 referent a l’“Aprovació del 
conveni marc de col·laboració, per impulsar la formulació i gestió de l’Espai Agrari de 
la Baixa Tordera”. El 15 de novembre de 2018, el Ple de l’Ajuntament de Malgrat de 
Mar aprova l’adhesió al Conveni Marc.  
 
Finalment, la Presidència delegada de l'Àrea d'Infraestructures i Espais Naturals de la 
Diputació de Barcelona, presenta en data 20 d’abril de 2020 el decret amb número de 
registre 3.536 de 8 d’abril de 2020, sobre l’“Aprovació del conveni de col·laboració 
específica a subscriure entre la Diputació de Barcelona i diversos Ajuntaments, pel 
desenvolupament de diverses actuacions incloses en el Pla de treball 2020, conduents 
a impulsar la formulació i gestió de l' Espai Agrari de la Baixa Tordera”. 
 
En data 29 d’abril de 2021 i amb número de registre E2021008035, l’Ajuntament de 
Palafolls presenta un proposta d’estatuts de l’Associació Espai Agrari de la Baixa 
Tordera, per tal de poder constituir aquest ens gestor de l’Espai Agrari, i que pugui 
iniciar la seva tasca de dinamització del món de la pagesia local. 
 
Mitjançant Acord del Ple de l’Ajuntament de Malgrat de Mar de data 13 de maig de 
2021 es va acordar aprovar els estatuts que han de regular les finalitats i els objectius, 
així com el funcionament de l’Associació Espai Agrari de la Baixa Tordera, de la qual 
l’Ajuntament de Malgrat de Mar formarà part, per tal de dinamitzar l’economia del 
sector agrari del nostre municipi i integrar-ne els aspectes paisatgístics i culturals de la 
implicació dels agents del territori. 
 
Vist l’informe de data 30 d’abril de 2021 de l’auxiliar tècnic del departament de 
Pagesia. 
 
Manca signar l’acta fundacional per poder procedir a la constitució e inscripció en el 
Registre d’associacions i fundacions de la Generalitat de Catalunya. 
 
Consideracions  jurídiques 

 
Vist l’informe de data 30 de juny de 2022 de la lletrada de l'Ajuntament de Malgrat de 
Mar que diu: 
 
“Normativa aplicable 
 
• Articles 133 a 136 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova 
el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya. 
• Decret 110/1996, de 2 d'abril, pel qual es regula el règim de les organitzacions 
associatives dels ens locals de Catalunya i el registre corresponent. 
• Disposició Addicional 5ª de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les 
Bases de Règim Local. 
• Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a 
les persones jurídiques. 
• Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d’associació, i els seus 
estatuts. 



 

 
Consideracions  
 
L’article 133 a 136 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text 
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya estableix que: 
 
Els ens locals es poden associar en organitzacions per a protegir i promoure llurs 
interessos comuns. 
 
La creació d'organitzacions associatives d'àmbit català es regeix per les regles 
següents: 
 
a) L'acord de creació ha d'ésser adoptat pels ens locals interessats. 
 
b) L'acord de creació ha de comportar l'aprovació dels estatuts pels quals s'ha de regir 
l'associació. 
 
Es poden constituir associacions de diferents tipus d'ens locals. 
 
Les entitats associatives dels ens locals de Catalunya constituïdes vàlidament tenen, 
per a les institucions de la Generalitat, la consideració de representants dels interessos 
generals de les institucions de govern local que agrupen. 
 
Per al compliment de llurs finalitats, les associacions tenen dret a participar en els 
òrgans de l'Administració de la Generalitat que determina aquesta Llei. 
 
Per la seva part, l’article 311-2 de la llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi 
civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques estableix: 
 
Les entitats subjectes a les disposicions d'aquest codi adquireixen personalitat jurídica 
per mitjà de la voluntat manifestada en l'acte de constitució i del compliment, si escau, 
dels requisits que la llei estableix a aquest efecte.  
 
L’article 312 que els òrgans de les persones jurídiques, en allò que no està regulat per 
la llei, es regeixen per llurs estatuts, per les regles de règim intern, si en tenen, o per 
les que els mateixos òrgans hagin establert per regular llur funcionament. Els estatuts 
han de determinar la composició i les funcions dels òrgans necessaris de les persones 
jurídiques. 
 
L’article 315-1 en relació als registres de persones jurídiques estableix: 
 
1. Els registres de persones jurídiques dependents de la Generalitat són públics i 
assumeixen funcions de qualificació, inscripció i certificació. També assumeixen, si 
escau, funcions de dipòsit de comptes i altres documents. 
2. S'han d'inscriure en els registres de persones jurídiques dependents de la 
Generalitat: 
a) Les entitats subjectes al dret català. 
 
Article 315-2 estableix que en el full registral obert per a cada persona jurídica s'han 
d'inscriure o anotar, segons que correspongui, els actes següents: 
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a) La constitució, que ha de contenir els elements següents: 
 
Primer. La identitat de la persona o les persones fundadores i de les que compareguin 
a atorgar l'acte constitutiu. En el cas de constitució successiva, és suficient que hi 
figuri, en lloc de la identitat dels fundadors, la dels promotors. 
 
Segon. Els estatuts de la persona jurídica. 
 
Tercer. La identitat de les persones que formen part de l'òrgan de govern i els càrrecs 
que hi ocupen. 
 
Quart. Les dades que la llei obligui a fer constar en l'acte constitutiu de la persona 
jurídica. 
 
b) La modificació dels estatuts, incloent-hi, si escau, la pròrroga del període de durada 
de la persona jurídica. 
 
c) El nomenament, la suspensió i el cessament dels membres de l'òrgan de govern. 
 
d) L'acceptació del càrrec pel qual han estat designats els membres del patronat, en el 
cas de les fundacions. 
 
e) Les delegacions de funcions i llur modificació, revocació o substitució. Aquests 
actes no són inscriptibles en el cas de les associacions. 
 
f) Els acords de fusió, escissió i transformació. 
 
g) La declaració de concurs i les circumstàncies que estableix la legislació concursal. 
 
h) La dissolució i, si escau, el nomenament, la suspensió i el cessament de les 
persones liquidadores. 
 
i) La cessió o la destinació del romanent en cas de dissolució o, si no n'hi ha, l'acord 
formal d'extinció. 
 
j) Les mesures administratives o judicials d'intervenció de la persona jurídica. 
 
k) La impugnació d'acords, actes o decisions susceptibles de constància registral, si 
així ho resol cautelarment l'autoritat judicial. 
 
l) Les resolucions judicials que afectin actes susceptibles de constància registral. 
 
m) Els actes la constància registral dels quals sigui establerta per aquest codi o per 
altres lleis. 
 
n) L’adreça de la pàgina web i l’adreça electrònica a l’efecte de les notificacions. 
 
2. En el termini d’un mes s’ha de sol·licitar al Protectorat l’anotació dels actes 
d’inscripció obligatòria. 
 



 

L’article 321-5 estableix que les associacions s'han d'inscriure, només a efectes de 
publicitat, en el Registre d'Associacions. 
 
Conclusions 
 
Atès que ja es van aprovar els estatuts pel Ple Municipal i que existia i existeix partida 
pressupostària per fer front a la despesa establerta als estatuts, procedeix informar 
favorablement la constitució de l’Associació Espai Agrari de la Baixa Tordera, de la 
qual l’Ajuntament de Malgrat de Mar en formarà part, per tal de dinamitzar l’economia 
del sector agrari del nostre municipi i integrar-ne els aspectes paisatgístics i culturals 
de la implicació dels agents del territori.” 
  
Dictamen de la Comissió Informativa Directorial, de data 7 de juliol de 2022. 

Vista la proposta de la regidoria de Pagesia, de data  1 de juliol de 2022, el Ple de 
l’Ajuntament, per setze vots a favor de PSC, JxCat MeM, JuntsxMalgrat, ERC i 
CUP, acorda: 

Primer. Constituir, juntament amb els municipis i entitats constituents, l’Associació de 

Municipis de l’Espai Agrari de la Baixa Tordera (Ass. EABT), amb la finalitat de 
promoure i donar suport de l’activitat agrària i activitats complementàries, i també la 
promoció dels instruments de cooperació que garanteixin la participació, el debat i la 
col·laboració de totes les entitats i agents socials implicats. 

 
Segon. Designar com a representants de l’Ajuntament de Malgrat de Mar en els 

òrgans de govern de l’Associació, a la Sra. Alcaldessa, la Sra. Sònia Viñolas 
Mollfulleda; i el regidor delegat de pagesia, el Sr. Ludwig Ivan Hasko. 
 
Tercer. Facultar l’Alcaldessa perquè subscrigui tots els documents que siguin 

necessaris, inclosos els de rectificació i subsanació, per fer efectius els acords 
precedents. 
 
Quart. Donar trasllat del present acord a la resta dels municipis que conformen l’Espai 

Agrari de la Baixa Tordera, pel seu coneixement i efectes escaients. 
 
Cinquè. Inscriure l’Associació de Municipis de l’Espai Agrari de la Baixa Tordera (Ass. 

EABT) en el Registre d’Associacions de la Generalitat de Catalunya un cop 
formalitzada l’acta fundacional. 
 
7. - Donar compte de l'informe d'intervenció de data 30 de juny de 2022, en 
compliment dels terminis que preveu la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de 
modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen 
mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials corresponent 
al segon  trimestre del 2022, exp. F2902022000005. 

 
Les intervencions corresponents a aquest punt de l’ordre del dia es troben enregistrades a la 
videoacta. Es poden consultar a l’enllaç següent:  

 
http://videoacta.ajmalgrat.cat/?pleno=20220714&punto=7 
 
 

http://videoacta.ajmalgrat.cat/?pleno=20220714&punto=7
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Vist l’informe emès per l’interventor municipal en data 4 de juliol de 2022, i que 
literalment diu: 
 
“.... 
 
 

Primer.  
 

El present informe s’emet en compliment de l’article 4.3 de la Llei 15/2010, de 5 de 
juliol, de  modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la que s’estableixen 
mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials, segons el qual: 
 
“Els tresorers o, si no, els interventors de les corporacions locals han d’elaborar 
trimestralment un informe sobre el compliment dels terminis que preveu aquesta Llei 
per al pagament de les obligacions de cada entitat local, que ha d’incloure 
necessàriament el nombre i la quantia global de les obligacions pendents en les quals 
s’estigui incomplint el termini.” 
 
I, segons el punt 4 de l’esmentat article: 
 
“Sense perjudici que es pugui presentar i debatre en el ple de la corporació local, 
aquest informe s’ha de remetre, en tot cas, als òrgans competents del Ministeri 
d’Economia i Hisenda i, en el seu respectiu àmbit territorial, als de les comunitats 
autònomes que, d’acord amb els seus estatuts d’autonomia respectius, tinguin 
atribuïda la tutela financera de les entitats locals. Aquests òrgans poden igualment 
requerir la remissió dels informes esmentats 
 
Segon. Terminis de pagament  
 
De conformitat amb el que disposa l’article 3r de la Llei 15/2010, els terminis de 
pagament estan establerts en 30 dies. 

 
Tercer. Informació trimestral en relació als pagaments realitzats en el segon 
trimestre de 2022. 
 

D’acord amb els registres comptables de l’Ajuntament la informació relativa als 
pagaments realitzats, durant el segon trimestre de 2022 és: 
 

Pagaments realitzats en el trimestre

 Període 

mitjà de 

pagament 

(dies) 

 Nombre de 

pagaments 
 Import total  % 

Pagaments realitzats durant el trimestre dins termini legal 17,37          1.344          1.905.424,90    99,7%

Pagaments fora termini 21                5.364,17            0,3%

Pagaments totals 2n trimestre 17,32          1.365          1.910.789,07    100,0%
 

 
Quart. Interessos de demora satisfets  
 

S’informa que durant l’exercici no s’han satisfet interessos de demora per 
incompliment de terminis de pagament. 
 



 

Cinquè. Informació relativa a les factures pendents de pagament a la finalització 
del trimestre: 
 

D’acord amb els registres comptables les factures o documents justificatius pendents 
de pagament a la finalització del trimestre són : 
 

Factures o documents justificatius pendents de 

pagament al final del trimestre

 Període 

mitjà de 

pagament 

(dies) 

 Nombre 

operacions 
 Import total  % 

Pendent pagament al final del trimestre dins termini legal 11,75          196              289.546,30       97,6%

Pendent pagament al final del trimestre fora termini legal 5                  7.131,23            2,4%

Pendent de pagament 2n trimestre 11,75          201              296.677,53       100,0%
 

 
Sisè. Relació de factures respecte a les quals hagin transcorregut més de tres 
mesos sense haver reconegut la despesa. 
 

De conformitat amb el que disposa l’article 5.4 de la Llei s’informa al Ple de la 
Corporació que  consta, d’acord amb el registre de factures, que s’ha produït demora 
en la tramitació del reconeixement d’obligacions, respecte als quals hagin 
transcorregut mes de 3 mesos des de l’anotació en el registre de factures fins a la 
seva aprovació són: 

Factures o documents justificatius que al final del 

trimestre, hagin transcorregut més de tres mesos 

des de la seva anotació en el registre de factures i 

no s'hagin tramitats els corresponents expedients 

de reconeixement de l'obligació

 Període 

mitjà 

operacions 

pendents 

reconeixeme

nt 

 Número  Import total 

2n trimestre 130,31        2                  1.287,02            
 

 
Setè.  

 
De conformitat amb el que disposa l’article 4.4 aquest informe s’ha de remetre als 
òrgans competents del Ministeri d’Economia i Hisenda i, en el seu respectiu àmbit 
territorial, als de les comunitats autònomes que, d’acord amb els seus estatuts 
d’autonomia respectius, tinguin atribuïda la tutela financera de les entitats locals. 
 
....” 
 
El Ple es dona per assabentat de l’informe de l’informe d’intervenció de data 4 de 
juliol de 2022 i en compliment de l’article 4.3 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de  
modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la que s’estableixen 
mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials, del segon 
trimestre 2022. 
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8. - Moció presentada pel GPM d'ERC relativa a l'aprovació del manifest de 
l'acord social per l'amnistia i l'autodeterminació, exp. A1302022000006. 

 
Les intervencions corresponents a aquest punt de l’ordre del dia es troben enregistrades a la 
videoacta. Es poden consultar a l’enllaç següent:  

 
http://videoacta.ajmalgrat.cat/?pleno=20220714&punto=8 
 
Antecedents i motius 
 
En la darrera dècada, la societat catalana ha protagonitzat un llarg procés 
democràtic, amb una mobilització persistent i singular, per decidir lliure i 
pacíficament el seu present i el seu futur. De les primeres consultes populars, a la 

manifestació contra la sentència de l’Estatut, passant per la consulta del 9N i fins 
arribar al referèndum de l’1-O, brutalment reprimit per l’Estat, i la vaga general del 3 
d’octubre. 
 

Aquest octubre farà cinc anys de l’inici d’un canvi de cicle marcat per una llarga 

repressió que encara no ha acabat. La seva continuïtat –avui, ara i aquí– és un fet 

que va des de la pervivència de l’exili fins a les més de 800 persones amb causa 

judicial encara oberta. Arran d’aquells fets, més de 2.562 persones han estat 

investigades i les estimacions més acurades estimen en més de 4.500 les persones 

afectades, comptant les 1.066 persones ferides l’1-O. Per contra, cap responsable 

d’aquella violència policial ha estat condemnat sinó tot el contrari: tots han estat 

ascendits, guardonats i condecorats. 

 

Malgrat tot, rere cinc anys complexes i difícils i encara sota l’actual context de 

bloqueig, volem palesar que durant tot aquest temps el posicionament clarament 

majoritari de la societat catalana ha estat clar i inequívoc, de forma continuada i 

ininterrompuda, davant la dinàmica repressiva viscuda i respecte a la necessitat d’un 

marc democràtic de resolució del conflicte. I és això què volem posar en valor: entre 

el 70% i el 80% de la societat s’ha posicionat, ahir i avui, contra la repressió i a 

favor d’una sortida democràtica. 

 

També en aquests cinc anys, els més destacats organismes internacionals de 

defensa dels drets humans, múltiples instàncies judicials europees i fins al 

Consell d’Europa han constatat l’anomalia democràtica que 

vivim. L’excepcionalitat jurídica, penal, penitenciària i policial viscuda ens situa com 

una excepció. El catàleg desplegat ha estat tristament extens –de la guerra bruta a 

cada inhabilitació, de l’aplicació del 155 a recórrer a tipus penals especials (sedició, 

rebel·lió, terrorisme), de les multes milionàries a la presó, fins a arribar a l’espionatge 

cibernètic massiu. Tot plegat, mentre la suspensió de lleis catalanes, la prohibició de 

debatre en seu parlamentària qüestions com la monarquia o l’autodeterminació o la 

ingerència judicial en el model educatiu configuren l’altra cara d’una mateixa moneda. 

 

http://videoacta.ajmalgrat.cat/?pleno=20220714&punto=8


 

En temps convulsos, la regressió, la involució i la degradació democràtica ens 

afecta a totes i tots. Amb el retrovisor panoràmic del temps viscut i els llums llargs 

que cerquen una resolució democràtica, avui insistim en que les bases de qualsevol 

sortida passen per la fi de la repressió i la construcció d’un marc democràtic de 

resolució. Difícilment hi haurà alternativa democràtica si no es resolen les 

conseqüències del conflicte ni s’aborden les arrels del mateix.  

 

Per tot l’anteriorment exposat, el Grup Municipal d’ERC-AM proposa al Ple de 

l’Ajuntament l’adopció dels següents acords: 

Primer. L’Ajuntament de Malgrat de Mar, atès l’impuls civil que promou un ampli Acord 

Social per l’Amnistia i l’Autodeterminació, expressa el seu suport a:  

 L’amnistia, entesa com la necessitat d’una solució col·lectiva i integral per a 

totes les persones exiliades, encausades i represaliades. 
 

 L’autodeterminació, entesa com la necessitat d’un marc de resolució 

democràtica basat en el respecte a l’exercici de la lliure determinació de la 
societat catalana. 
 

 
Segon. Donar trasllat de la present resolució a l’Acord Social per l’Amnistia i 

l’Autodeterminació.  
 
Vista la moció presentada pel Grup Polític Municipal d’ERC, el Ple d’Ajuntament, 
per 8 vots en contra corresponents al PSC i 8 vots a favor de JxCat MeM, 
JuntsxMalgrat, ERC i CUP, no s’aprova la moció. 

 
9.- Moció presentada per la CUP en condemna dels fets de Melilla i en defensa 
dels drets humans, exp. A1302022000007. 

 
Les intervencions corresponents a aquest punt de l’ordre del dia es troben enregistrades a la 
videoacta. Es poden consultar a l’enllaç següent: 

 
http://videoacta.ajmalgrat.cat/?pleno=20220714&punto=9 
 
El passat 24 de juny va tenir lloc un intent de salt de la tanca de Melilla segons va 
informar la Delegació del Govern a la Ciutat Autonòma.  
 
Unes 2.000 persones es van acostar als voltants del perímetre fronterer per la zona del 
Barri Xinès, de les quals 500 van aconseguir entrar a la zona. Finalment, van poder 
traspassar la frontera i arribar a Melilla 133 persones majoritàriament d'origen sudanès 
i txadià.  
 
Durant el salt, la policia espanyola i marroquina va atacar les persones que intentaven 
saltar fins a provocar la mort de, de moment, 37 persones negreafricanes (que van 
morir al costat marroquí). La brutalitat policial amb què els van rebre també va deixar 
76 ferits, 13 d’ells en estat greu. S'ha pogut constatar el llançament a curta distància 
de pots de fum per part dels antiavalots de la Guàrdia Civil cap a les persones que es 

http://videoacta.ajmalgrat.cat/?pleno=20220714&punto=9
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trobaven a la tanca, generant una situació de gran perill per a la seva integritat física i 
moral i la caiguda de molts de la tanca.  
 
Als episodis de violència física i l'agressivitat que presenta l'arquitectura fronterera en 
si mateixa, cal sumar-hi el tracte inhumà i vexatori que pateixen les persones en 
trànsit, com s'ha documentat als nombrosos vídeos que associacions defensores de 
Drets Humans han compartit. De fet, aquests assassinats, sumats al recent 
sobreseïment del cas d'assassinat dels 15 del Tarajal a les mans de la Guàrdia Civil 
deixen molt clar que el regne d'Espanya no només és capaç d'assassinar per defensar 
la seva pàtria i el seu territori, sinó que s’enorgulleix de fer-ho sense cap pudor.  
 
Esdeveniments com el del passat 24 de juny no són esdeveniments nous, però sí que 
s'han vist incrementats com a conseqüència de l'últim acord entre el Govern Espanyol i 
Marroc. En el marc d’aquest acord, el Govern de l’Estat Espanyol va abandonar la 
seva històrica neutralitat respecte al conflicte del Sàhara Occidental i la defensa del 
dret a l’autodeterminació per passar a recolzar el pla marroquí per al territori, a qui 
pretén dotar de més autonomia.  
 
A més a més, cal afegir una externalització de la gestió de fronteres també es 
materialitza amb la privatització de les mateixes. Al juliol del 2020 es va fer públic com 
deu multinacionals gestionen el 65% de pressupost en matèria migratòria de l'estat 
espanyol, donant a conèixer ens privats vinculats a les jerarquies franquistes, a 
l'aristocràcia i excàrrecs polítics, que es beneficien directament d’aquesta política 
restrictiva basada en una suposada eficiència econòmica; que no existeix 
quantitativament i que, en qualsevol cas, és la màxima expressió de com les polítiques 
racistes sostenen un cercle econòmic de violència i empobriment de la classe 
treballadora.  
 
La Unió Europea és una altra expressió d'aquesta dinàmica hipòcrita que mira només 
per l'interès del capital, i també de com Europa – en tant que ens cultural –, és un 
territori anti - negre i colonial. El Centre Delàs d'Estudis per la Pau diu al seu informe 
“Expandint la fortalesa: les polítiques d'externalització de les fronteres de la UE”, que 
Civipol (una empresa semipública francesa del mercat de la seguretat de les fronteres) 
va tenir una gran influència en l'elaboració de polítiques de protecció de fronteres per 
part de la Comissió Europea. Racisme, capitalisme i blanquitud són la recepta de 
suposats drets que ofereix l'estat espanyol i la UE.  
 
El Grup Polític Municipal de la Cup, proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels 
següents acords: 

 
Primer. Condemnar la brutal violència policial espanyola i marroquina, les devolucions 

en calent, la insultant resposta del govern de l’Estat espanyol davant la mort de 
desenes de persones, per ara 37 però un nombre incert que no fa res més que pujar.  
 
Segon. Condemnar els silencis còmplices, la passivitat i la corresponsabilitat dels 

governants espanyols així com les declaracions de Pedro Sánchez elogiant la violenta 
resposta de les autoritats marroquines.  
 
Tercer. Instar a garantir la seguretat i protecció dels drets humans de les persones 
que han aconseguit arribar a Melilla i de les més de 1000 persones que s'han quedat 
al territori marroquí.  



 

 
Quart. Instar al Govern de l’Estat a investigar aquests fets per tal d’assegurar que 

existeix veritat, reparació i justícia.  
 
Cinquè. Instar el Govern de l’Estat a derogar la Llei d’estrangeria.  
 
Sisè. Instar a les institucions europees i al govern de l’Estat, en particular, a garantir el 

dret a migrar amb total respecte als drets humans, socials, civils i polítics, per a totes 
les persones.  
 
Vista la moció presentada pel Grup Polític Municipal la CUP, el Ple d’Ajuntament, 
per 8 vots en contra corresponents al PSC i 8 vots a favor de JxCat MeM, 
JuntsxMalgrat, ERC i CUP, no s’aprova la moció. 

 
 
10. - Resolucions dictades per l'Alcaldia de la 1884/2022 a la 2385/2022. 

 
Les intervencions corresponents a aquest punt de l’ordre del dia es troben enregistrades a la 
videoacta. Es poden consultar a l’enllaç següent:  

 
http://videoacta.ajmalgrat.cat/?pleno=20220714&punto=10 
 
 
11. - Precs i preguntes 

 
Les intervencions corresponents a aquest punt de l’ordre del dia es troben enregistrades a la 
videoacta. Es poden consultar a l’enllaç següent: 

 
http://videoacta.ajmalgrat.cat/?pleno=20220714&punto=11 
 
 
La presidenta aixeca la sessió, de la qual, com a secretari estenc aquesta acta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
 
 
 
 
Sònia Viñolas Mollfulleda 
Alcaldessa  

 
 
Emili Tapias Sola 
Secretari 
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