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Emili Tapias Sola, Llicenciat en Dret, Secretari General de l’Ajuntament de
Malgrat de Mar, província de Barcelona.
CERTIFICO:
Que la Junta de Govern Local en sessió ordinària celebrada el dia 27 de maig de 2021
adoptà, entre d'altres els següents acords:
Antecedents
1. El Ple de l’Ajuntament en sessió de 5-5-2016 va aprovar inicialment el “Pla de
verificació de les activitats comunicades de Malgrat de Mar, 2016-2020”. Per decret
d’alcaldia de 7-7-2016, s’ha declarat aprovat definitivament i ha estat publicat
íntegrament en el BOP de 16-8-2016 i DOGC de 30-8-2016.
2. La Junta de Govern Local el 5-12-2019 va prendre raó de la “Memòria anual de
compliment del Pla i Programa de verificació 2019” i va aprovar el “Programa de
verificació d’activitats comunicades pel 2020”.
3. Els tècnics municipals han elaborat una “Memòria anual de compliment del Pla
2016-2020 i del Programa de verificació 2020”.
Consideracions jurídiques

AJUNTAMENT DE MALGRAT DE MAR
Este documento es una copia auténtica del documento electrónico original.

En data 13-5-2021, la Cap de la Unitat Administrativa de l'Àrea de Territori i
Sostenibilitat ha emès el següent informe:
“1. Normativa aplicable
- Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats
- Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de
l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de
l’activitat econòmica.
- Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
Administracions Públiques (LPACAP)
- Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions
públiques de Catalunya
- 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. (TRLMC)
- Llei 7/1985, de 2 d’abril reguladora de les bases de règim local (LRBRL)
- Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i
serveis dels ens locals (ROAS)
2. Els tècnics municipals han elaborat la “Memòria anual de compliment del Pla 20162020 i del Programa de verificació del 2020” que analitza tant els resultats del
Programa del 2020, com una reflexió global dels resultats del Pla atès que s’ha
exhaurit la seva vigència.
Degut a la situació de pandèmia durant el 2020, les visites de les activitats incloses en
el programa del 2020 s’han finalitzat el mes d’abril del 2021. Pel que fa a la valoració
del resultat de les verificacions del Programa 2020, es recull que s’havien planificat 42
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visites però no s’han pogut realitzar totes les visites perquè en 6 casos l’activitat
s’havia donat de baixa. De les 36 activitats a verificar no han obert i una estava
l’expedient en tràmit, pel qual cosa s’han verificat 33 activitats.
En 13 de les 33 inspeccions de verificació, (40%), s’ha emès acta favorable després
de la primera visita. En la resta de casos, 20 activitats (60%) el resultat de la verificació
ha estat desfavorable amb incidències lleus i ha comportat un requeriment d’esmena.
Això representa que es mantenen resultats similars als obtinguts el 2019 (42%
favorable a la 1ª inspecció).
Tot i fer un requeriment després de la primera inspecció de verificació, donant un mes
per solucionar les incidències trobades, les persones interessades triguen més temps
a donar resposta o no contesten. Del total de les activitats verificades, en un 73% dels
casos s’ha pogut tancar l’expedient a data de maig del 201, tot i que la majoria triguen
més d’un mes per solucionar les incidències (anterior programa un 69%). L’altre 27%
continua pendent (anterior programa un 22%).
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En la memòria també es formulen conclusions del Pla de Verificació d’Activitats 20162020:
“De les 165 visites programades pels 4 anys se n’han fet 135. El motiu principal ha
estat el cessament d’activitats durant aquest temps.
- De les 135 activitats verificades, 39 han estat “favorables” en el moment de la visita
inicial, i 96 han obtingut un resultat de “desfavorable amb incidències lleus” i se’ls ha
donat un termini per solucionar-les. Al final dels 4 anys, resten 16 expedients oberts
pendents de solucionar els aspectes requerits (gairebé un 12 % del total) i s’ha tancat
el Pla amb un 88% de les activitats visitades com a favorables.
- Evolució positiva de resultat favorable a la 1a visita al llarg dels 4 anys, passant del
7% al 40%, fet que indica que els titulars de les activitats són conscients del Pla de
verificació de les activitats que executa l’ajuntament, i que s’apliquen sistemes
d’autocontrol pel compliment de la normativa.
- La majoria dels defectes detectats són per desconeixença per part dels titulars. Cal
més pedagogia o assessorament a les activitats tant per part de les administracions
com d’organismes corporatius.
- Les activitats de més impacte ambiental o recreatives són les que presenten més
incidències en el dia de la inspecció, la qual cosa es considera normal ja que han de
complir més normatives sectorials pel tipus d’activitat que realitzen.”
En la Memòria també es fan propostes pel nou Pla de verificació:
“En el proper programa es proposa continuar concentrant les inspeccions de gener a
15 de novembre com a molt tard, per tal de poder elaborar la corresponent memòria
anual abans de final d’any.
Cal estudiar nous indicadors ja que els actuals no aporten prou informació. Es proposa
afegir els següents:
- Percentatge d’actes amb resultat favorable en la primera visita de verificació.
- Relació de defectes segons tipologia: documentals o a l’establiment.
- Percentatge d’activitats que ens trobem que han modificat o ampliat l’activitat i no ho
havien comunicat a l’administració.
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- Percentatge dels expedients en que calen 2 o més requeriments o fins i tot que s’ha
acabat amb acord d’ordre de cessament per incompliment reiterat.
Es pot mantenir l’indicador del percentatge d’expedients que tanquem favorable
després del 1er requeriment.
Es pot eliminar l’indicador del temps de durada de la inspecció ja que es considera que
es dedica el temps necessari en funció de l’activitat, i és una dada que es pot seguir
anotant però no per tenir-la en compte com a indicador de compliment del programa.”
3.Procediment d’aprovació i competència: El “Pla de verificació d’activitats
comunicades 2016-2020” preveu que els programes que el desenvoluparan seran
aprovats per la Junta de Govern Local.
Conclusions
D’acord amb els antecedents i fonaments jurídics exposats, pertoca donar compte a la
Junta de Govern Local, de la “Memòria de compliment del Pla 2016-2020 i del
Programa de verificació 2020”, també caldrà redactar un nou Pla de Verificació de les
activitats. Els acords a adoptar seran els següents:
Primer. Prendre raó de la “Memòria de compliment del Pla 2016-2020 i del Programa
de verificació 2020”, redactada pels tècnics municipals.
Segon. Publicar aquest acord en la seu electrònica de l’Ajuntament per la seva
difusió.”
La regidoria d’Activitats, en data 17 de maig de 2021, ha emès proposta per a la junta
de govern local, la qual, per unanimitat dels sis membres assistents ha adoptat els
següents
Acords:
Primer. Prendre raó de la “Memòria de compliment del Pla 2016-2020 i del Programa
de verificació 2020”, redactada pels tècnics municipals.
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Segon. Publicar aquest acord en la seu electrònica de l’Ajuntament per la seva difusió
I, perquè així consti i produeixi els efectes que corresponguin a l’expedient que l’ha
motivat, signo aquest certificat amb l’advertència a què es refereix l’article 206 del
Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals,
d’ordre i amb el vist i plau de l’Alcalde.
Vist i plau
Joan Mercader Carbó
Alcalde

