
 

ACTA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT  

 
Identificació de la sessió 

 
Data: 18 d´agost de 2022 
Caràcter: ordinària 
Horari: de 19.00 a 19.30 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 Giménez 
 
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 
Sra. Lurdes Borrell Arigós 
 
 
GRUP MUNICIPAL DE LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR – ALTERNATIVA 
MUNICIPALISTA (CUP MALGRAT DE MAR – AMUNT) 

 
Sr. Enric Zaldo Aubanell 
 
Assisteixen la Sra. Marta Muñoz Casado, interventora accidental i el secretari 
accidental de l’Ajuntament el Sr. Salvador Serra Tarrés, que dóna fe de l’acte. 
 
 



Excusen la seva assistència 
 
El Sr. Carles Jiménez Martínez (JxMalgrat) 
 
El Sr. Víctor Martínez del Rey, director general 
 
 
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.- Lectura i aprovació, si escau de l'esborrany de l'acta de la sessió anterior de data 
14 de juliol de 2022. 
2.- Aprovar les bases específiques per a l'atorgament d'ajuda IBI a persones amb 
escassa capacitat econòmica per a l'exercici 2022, exp. B2202022000010. 
3.- Moció presentada pel GPM d'ERC per l'actualització de la Guia d'Acollida i 
l'establiment de protocols d'entrega per fer-ne una eina útil al servei dels nouvinguts i 
la seva integració al municipi, exp. A1132022000008. 
4.- Moció presentada pel GPM d'ERC relativa a l'aplicació reglamentària del dret 
ciutadà d'intervnció davant el consistori, exp. A1302022000009. 
5.- Resolucions dictades per l’Alcaldia de la  1884/2022 a la   2397/2022. 
6.- Precs i preguntes 
 
 
Desenvolupament de la sessió 

 
http://videoacta.ajmalgrat.cat/?pleno=20220818 
 

 
1. - Lectura i aprovació, si escau de l'esborrany de l'acta de la sessió anterior de 
data 14 de juliol 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=20220818&punto=1 
 
La presidenta obre la sessió i pregunta si algun membre del PLE ha de formular 
alguna observació al contingut de l'acta de la sessió anterior celebrada el dia 14 de 
juliol d'enguany, la còpia de la qual s'ha distribuït juntament amb la convocatòria.  
 
Sense cap observació es considera i es declara aprovada per unanimitat dels setze 
membres assistents. 
 
 
 
 
 

http://videoacta.ajmalgrat.cat/?pleno=20220818
http://videoacta.ajmalgrat.cat/?pleno=20220818&punto=1


 

2. - Aprovar les bases específiques per a l'atorgament d'ajuda IBI a persones 
amb escassa capacitat econòmica per a l'exercici 2022, exp. B2202022000010. 
 
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=20220818&punto=2 
 
Antecedents 

 
Les Bases Generals Reguladores de les Subvencions que atorga l’Ajuntament pretén 
garantir el mínim de suficiència en matèria de recursos econòmics, objectius 
contemplats en el Pla Estratègic de Subvencions  Municipal de l’Ajuntament de Malgrat 
de Mar, aprovat per decret de l’alcaldia 756/2020, de 25 de març. 
 
L’Àrea de Serveis Personals contempla unes bases específiques que venen a 
complementar la regulació establerta per aquestes Bases Generals Reguladores de 
Subvencions de l'Ajuntament de Malgrat de Mar. 
 
En aquestes bases es recullen els requisits i especificitats per a sol·licitar subvencions 
que estiguin relacionades amb les següents matèries que són competència de l’Àrea 
de Serveis Personals: Acció Social i Ciutadania, Educació, Esports, Cultura i Salut 
comunitària.  
 
Aquestes Bases Reguladores Específiques de Subvencions de l’Àrea de Serveis 
Personals estableixen l’objecte, destinataris, i l’activitat que fonamenta les diferents 
regidories d’incentivar les propostes, activitats complementàries dels centres escolars, 
de promoció i reforç de les entitats del sector esportiu, cultural i social i sobretot 
d’actuació sobre l’exclusió social. 
 
Vist l’informe tècnic favorable de l’interventor de data 20 de juliol de 2022. 
 
 
Fonaments de dret 

 
Articles 25.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de bases de règim local, i 66.1 
del Decret Legislatiu 2/2013, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya, disposen que el municipi, per a la gestió dels 
seus interessos i en l’àmbit de les seves competències, pot promoure la millora del 
benestar social i que contribueixin a satisfer les necessitats i aspiracions dels veïns. 
 
Article 17 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, relatiu a les 
bases reguladores de subvencions. 
 
Article 124 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, 
activitats i serveis dels ens locals de Catalunya, relatiu al contingut i període 
d’informació pública de les bases. 
 
Articles 49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de Bases de Règim Local, i 
178.1.c) del Decret Legislatiu 2/2013, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la 
Llei municipal i de règim local de Catalunya, del règim d’adopció d’acords definitius en 
resolució del període d’informació pública. 

http://videoacta.ajmalgrat.cat/?pleno=20220818&punto=2


Articles 22.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de bases de règim local, i 52.2 
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, relatius a les competències del Ple. 

 
Articles 172 i 175 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, del Reglament 
d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, els quals disposen 
que els responsables dels departaments o serveis encarregats de la seva tramitació 
han d’informar els expedients que els correspongui tramitar i redactar la pertinent 
proposta de resolució. 
 
Bases reguladores de les subvencions atorgables per l’Ajuntament de Malgrat de Mar 
per a l’exercici 2022. 

 
Dictamen de la Comissió Informativa Directorial, de data 11 d’agost de 2022. 

Vista la proposta de la regidoria de Serveis Econòmics, de data 21 de juliol de 
2022, el Ple de l’Ajuntament, per assentiment dels setze membres presents (PSC, 
JxCat MeM, JxMalgrat, d’ERC i CUP) acorda:  

Primer. Aprovar inicialment les modificacions de les Bases reguladores específiques 

per a l’atorgament d’ajuts a persones amb escassa capacitat econòmica destinats al 
pagament de l’Impost sobre Bens Immobles de l’Ajuntament de Malgrat de Mar. 
 
Segon. Disposar un període d’informació pública per un termini de vint dies hàbils a 

comptar des del dia següent de la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, a la web municipal i al tauler 
d’edictes de la seu electrònica municipal, per a la formulació de reclamacions i/o 
suggeriments. 
 
Tercer. Determinar que si no es presenta cap al·legació, reclamació o suggeriment, 

dins del període d’exposició pública, les Bases de referència esdevindran aprovades 
definitivament de forma tàcita, sense necessitat de nou acord exprés. 
 
 
3. - Moció presentada pel GPM d'ERC per l'actualització de la Guia d'Acollida i 
l'establiment de protocols d'entrega per fer-ne una eina útil al servei dels 
nouvinguts i la seva integració al municipi, exp. A1132022000008. 

 
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=20220818&punto=3 
 

L'actual Guia d'acollida de l'Ajuntament de Malgrat de Mar va ser editada el 2013 pel 

Consell Comarcal del Maresme. El seu contingut trasllada als nous veïns/es 

informació diversa, com els Drets i Deures de les persones estrangeres, el Padró 

municipal, el sistema educatiu, la sanitat, el treball, l'habitatge, el medi ambient i la 

recollida selectiva, el transport públic, l'oci i el temps lliure, entre altres. També s'hi 

detallen dades d'interès com adreces i telèfons d'emergències, seguretat, atenció a 

http://videoacta.ajmalgrat.cat/?pleno=20220818&punto=3


 

situacions de violència de gènere, informació als consumidors, subministraments 

aigua, electricitat i gas, tributs, etc. 

 
Els canvis, d'ençà de l'elaboració d’ aquesta Guia, en matèria de Lleis i Tractats sobre 

les persones estrangeres, afecten Drets i Deures tant importants com 

l'empadronament o el Dret de Vot, entre altres. Recentment també s’han produït 

canvis rellevants, en matèria del mercat de treball, per la reforma del reglament de la 

Llei d'Estrangeria. La reforma ha entrat en vigor el proppassat 27 de juliol i pretén 

facilitar als empresaris la contractació d'estrangers als països d'origen obrint, alhora, 

noves vies perquè els immigrants que ja visquin a l’Estat es puguin regularitzar i 

treballar. 

 
D’altra banda, els canvis que s'han anat produint en alguns dels Serveis que els 

presta l'Administració, sigui local o supramunicipal, afecten també part de la 

informació que la Guia recull en aspectes rellevants com l'Atenció al Ciutadà, els 

equipaments i serveis municipals, etc. 

 
Un altre dels aspectes destacables a tenir en compte, en l'edició actual, és l'idioma 

utilitzat. Només s'hi empra català i castellà. Atesa la diversitat idiomàtica de la 

procedència dels nouvinguts, caldria considerar la inclusió d'idiomes com àrab, 

romanès, anglès, indi, ... per tal de facilitar la comprensió de la informació recollida a 

la Guia, ajudant així una més ràpida integració a la comunitat. 

 
S'ha observat també que fa molt temps, anys, la Guia no es troba disponible a 

l'Oficina d'Atenció Ciutadana i tampoc es troba accessible al ciutadà en l'espai 

d'Atenció dels Serveis Socials. Considerant la rellevància d'aquests dos espais en els 

primers tràmits d'acollida pels nouvinguts, seria lògic que esdevinguin llocs bàsics i 

imprescindibles per entregar-los-la. 

 

En l'actualitat, i més en el futur, l'Administració local ha de mostrar-se oberta a 

col·laborar amb tots els agents socials, les entitats i associacions ubicades al 

municipi. És per això que caldria introduir, en el contingut de la Guia, les activitats 

que porten a terme i les vies per tal que els nouvinguts en puguin esdevenir partícips. 

 
Donat que el Consell Comarcal del Maresme ofereix als Ajuntaments un recurs tècnic 
per tal d’elaborar o actualitzar les Guies d’Acollida. 

Vista la moció presentada pel GPM d’ERC-AM, de data 4 d’agost de 2022, de data 
21 de juliol de 2022, el Ple de l’Ajuntament, per assentiment dels setze membres 
presents (PSC, JxCat MeM, JxMalgrat, d’ERC i CUP) acorda:  

Primer. Sol·licitar al Consell Comarcal del Maresme recurs tècnic per tal de revisar, 

actualitzar i completar la Guia d'acollida de l'Ajuntament de Malgrat de Mar. 

 
Segon. Crear una comissió de treball per tal que, un cop elaborada la nova Guia, 

redacti un protocol que estableixi els mecanismes per l’entrega de la mateixa a les 



persones nouvingudes al municipi. Aquesta comissió estarà formada pel personal 

tècnic adequat, un/a regidor/a dels Grups Municipals amb representació a 

l’Ajuntament, i   vilatans/es que per la seva experiència o coneixements en matèria 

d’acollida i/o integració en vulguin ser participants. 

 
Tercer. Un cop finalitzat el redactat del protocol es farà una formació específica 

adreçada als/les treballadors/es de l’Ajuntament que intervinguin en els tràmits i 

serveis que s’ofereixen a les persones nouvingudes al municipi. 

Quart. Comunicar aquests acords al Consell Comarcal del Maresme, les 

Associacions i Entitats del municipi relacionades amb l’Acollida, la Solidaritat i la 

Cooperació, als treballadors municipals que intervinguin en tràmits i serveis oferts a 

les persones nouvingudes. 

 
Cinquè. Difondre aquest acords pels canals de comunicació de titularitat municipal. 

 
4. - Moció presentada pel GPM d'ERC relativa a l'aplicació reglamentària del dret 
ciutadà d'intervnció davant el consistori, exp. A1302022000009. 

 
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=20220818&punto=4 

 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 

El Ple de l’Ajuntament de Malgrat de Mar, en sessió celebrada el dia 9 d’agost de 

2018, aprovà inicialment el Reglament de participació Ciutadana i Qualitat 

democràtica de Malgrat de Mar. Aquest s’aprovà de manera definitiva el 29 de 

novembre de 2018. 

Dos dels cinc objectius d’aquest reglament són: 
 
- Establir un compromís públic de l’Ajuntament davant els vilatans i vilatanes sobre 

la voluntat d’aprofundiment i el foment de la participació democràtica en els 

assumptes públics de la vila. 

- Vetllar per fer efectiu el dret de tots els vilatans i vilatanes a intervenir en la gestió 

dels assumptes públics, tot facilitant en cada ocasió a la ciutadania els mitjans més 

adients per a fer-ho. 

 

En aquest sentit, el Reglament recull en el seu articulat el Dret d’intervenció davant 

el Consistori i els mecanismes disposats per tal de fer-lo efectiu: 

“TÍTOL I. INSTRUMENTS I MECANISMES DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA 
 
CAPÍTOL I : DRETS DE CIUTADANIA I MECANISMES GENERALS DE 
PARTICIPACIÓ. 

 

http://videoacta.ajmalgrat.cat/?pleno=20220818&punto=4


 

Article 8. Dret d’intervenció davant del Consistori. 
 
1. Qualsevol vilatà/na, així com les associacions de veïns i entitats que es trobin 

degudament inscrites en el Registre Municipal d’Entitats, tenen dret a intervenir 

abans de les sessions ordinàries del Ple Municipal a quin efecte s’habilitarà un torn 

específic de precs i preguntes del públic assistent. Aquest torn començarà mitja hora 

abans de l’inici de la sessió plenària i tindrà una durada limitada de 30 minuts. 

 
2. Les preguntes per escrit s’hauran de lliurar a l’Oficina d’Atenció Ciutadana una 

setmana abans de la data de celebració del ple. En cas que el nombre de preguntes 

faci impossible que totes puguin ser respostes en el torn de precs i preguntes, 

correspondrà a la Junta de Portaveus prioritzar-les en termes d’interès públic i, si cal, 

posposar-ne algunes per a una altra sessió. 

 
3. Les preguntes podran ésser respostes directament per l’alcaldia o per qualsevol 

altre membre de l’Equip de Govern en funció de la matèria plantejada. Les 

preguntes plantejades oralment podran ser contestades en la sessió següent sens 

perjudici que l’alcaldia o regidor/a corresponent vulguin donar resposta immediata. 

Les preguntes formulades per escrit amb una setmana d’antelació o superior, hauran 

d’ésser contestades a la mateixa sessió del Ple. 

 
4. Qualsevol regidor/a dels grups municipals d’oposició podrà intervenir i participar 

en aquest torn de precs i preguntes del públic, si és interpel·lat /da directament. 

5. La durada màxima de les intervencions s’estableix en 2 minuts per a la pregunta, 

2 minuts per a contestar i 1 minut per a rèplica. Aquesta limitació general no serà 

aplicable en el cas d’assumptes que per la seva pròpia complexitat, rellevància o 

interès per la ciutadania comportin l’exigència d’un debat més ampli. 

6. Les intervencions per al·lusions hauran de limitar-se a un màxim de 2 minuts 

pels/les regidors/es afectats/des. 

 
7. La Presidència podrà en tot cas exercir la seva facultat de retirar l’ús de la paraula 

quan consideri suficientment exposat el tema o explicitades les corresponents 

intervencions sobre posicionament dels diversos vilatans/es, grups o regidors/es no 

adscrits/es.” 

Cal esmentar que l’Ajuntament de Malgrat de Mar, a diferència d’altres municipis, 

compta amb una llarga trajectòria pel que fa al Dret d’intervenció davant el 

Consistori. S’ha habilitat sempre un espai d’intervenció pels veïns i veïnes un cop 

finalitzat el tractament dels assumptes inclosos a l’ordre del dia de les sessions 

ordinàries del Ple. 

 
No obstant això, l’actual Reglamentació pretén facilitar aquestes intervencions, 

donat que l’espera a la finalització de les sessions, moltes vegades d’una llarga 

durada, sovint provoca que els veïns i veïnes amb voluntat d’intervenir desisteixin. 

En ocasions també s’ha donat el cas de provocar-se situacions en què el 



President/a de la sessió s’hagi vist obligat a cridar a l’ordre, pel desacord veïnal en el 

fet d’aquesta llarga espera de la seva intervenció. 

 
Per tot l’exposat anteriorment, el GM ERC-AM d’aquest Ajuntament proposa al Ple 

l’aprovació dels següents ACORDS: 

Primer. La Regidoria de Participació Ciutadana i Creixement Democràtic es 

compromet en aquest objectiu, establint-se un període màxim de 3 mesos per la 

seva aplicació definitiva, evitant així els possibles perjudicis, motivats per 

desconeixement, d’una aplicació immediata. 

Segon.   Difondre àmpliament a veïns i veïnes en general aquesta nova mecànica 

sobre el seu Dret d’intervenció davant el Consistori. 

 

Tercer. Habilitar tots els mecanismes tècnics i personals per tal que l’aplicació 

Reglamentària resulti funcional des del primer Ple Ordinari en què es practiqui. 

 

Vista la moció presentada pel Grup Polític Municipal d’ERC, de data 5 d’agost de 
2022 el Ple d’Ajuntament, per 10 vots en contra corresponents al PSC i JxCat 
Mem i 6 vots a favor de JuntsxMalgrat, ERC i CUP, no s’aprova la moció. 

 
 
5. - Resolucions dictades per l’Alcaldia de la  1884/2022 a la   2397/2022. 
 
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=20220818&punto=5 
 
6. - 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=20220818&punto=6 
 
 
La Sra. Alcaldessa aixeca la sessió, de la qual com a secretari accidental estenc 
aquesta acta. 
 
 
 
Sònia Viñolas Mollfulleda 
Alcaldessa  

 
 
Salvador Serra Tarrés 
Secretari accidental 
 

 
 

http://videoacta.ajmalgrat.cat/?pleno=20220818&punto=1
http://videoacta.ajmalgrat.cat/?pleno=20220818&punto=6
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