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ACTA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT 

 
Identificació de la sessió 

 
Data: 20 de febrer de 2020 

Caràcter: ordinària 

Horari: de 19.00 a 22.30 h. 
Lloc: Sala de Plens de l’Ajuntament 
 
Hi assisteixen 

 
GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA – 
CANDIDATURA DE PROGRÉS (PSC-CP) 
 
Sr. Joan Mercader Carbó 

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 

 
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 
Sra. Lurdes Borrell Arigós 

 
 
GRUP MUNICIPAL DE LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR – ALTERNATIVA 
MUNICIPALISTA (CUP MALGRAT DE MAR – AMUNT) 
 
Sr. Enric Zaldo Aubanell 
 
Amb l’assistència del secretari Sr. Joan Carles Nonell i Sendrós, que dóna fe de l’acte i 

de l’interventor, Sr. Ramon Boada i Oliveras. 



 

 

S’ha de fer constar que el Sr. Joaquim Albert Roig, s’absentà de la sessió mentre es 

tractava el punt desè de l’ordre del dia, sense tornar-se a incorporar a la mateixa. 

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.- Aprovació de les actes de les sessions celebrades el 16 de desembre 2019 
(extraordinària urgent), 19 de desembre de 2019 (ordinària), 9 de gener de 2020 
(ordinària) i 31 de gener de 2020 (extraordinària urgent). 
2.- Disposicions, acords i resolucions d'especial interès pel Consistori 
3.- Dació de compte de l'informe de morositat del 4rt trimestre 2019. 
4.- Dació de compte del decret d'aprovació de la liquidació del pressupost 2019. 
5.- Dació de compte de l'informe d'intervenció d’avaluació del compliment de l’objectiu 
d’estabilitat pressupostària. 
6.- Elecció jutge de pau titular de Malgrat de Mar. 
7.- Aprovació de les addendes per a l'exercici 2020 dels convenis de col·laboració 
entre l'Agència de l'Habitatge de Catalunya i l'Ajuntament de Malgrat de Mar, relatius a 
l'Oficina Local d'Habitatge i a la Borsa de Mediació. 
8.- Aprovació del conveni de col·laboració i delegació de competències entre el 
Consell Comarcal del Maresme i l'Ajuntament de Malgrat de Mar, com a municipi 
afectat pel projecte L’herència del Maresme. Rutes turístiques pel patrimoni cultural de 
la comarca, a cofinançar pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (Programa 
operatiu FEDER 2014-2020). 
9.- Moció del GPM ERC de denúncia d'actuacions racistes. 
10.- Moció del GPM CUP-AM, per un posicionament de l'Ajuntament de Malgrat de 
Mar en relació a la visió estratègica cap a la desembocadura i delta de la Tordera. 
11.- Dació de compte dels decrets de l'alcaldia 1 al 389/2020. 
12.- Precs i preguntes 

 
Desenvolupament de la sessió 

 
1.Aprovació de les actes de les sessions celebrades el 16 de desembre 2019 
(extraordinària urgent), 19 de desembre de 2019 (ordinària), 9 de gener de 2020 
(ordinària) i 31 de gener de 2020 (extraordinària urgent). 
 
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=20200220&punto=1 
 
El Sr. Alcalde pregunta si algun membre del Ple de l’Ajuntament ha de formular alguna 

observació al contingut de les actes de les sessions anteriors, celebrades el 16 de 

desembre de 2019 (extraordinària urgent), 19 de desembre de 2019 (ordinària), 9 de 

gener de 2020 (ordinària) i 31 de gener de 2020 (extraordinària urgent), còpia de les 

quals s’ha distribuït juntament amb la convocatòria. 

 

http://videoacta.ajmalgrat.cat/?pleno=20200220&punto=1
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Sense cap observació, per assentiment dels disset membres assistents, es 

declaren aprovades les actes de les sessions anteriors, celebrades el 16 de 

desembre de 2019 (extraordinària urgent), 19 de desembre de 2019 (ordinària), 9 

de gener de 2020 (ordinària) i 31 de gener de 2020 (extraordinària urgent), còpia 

de les quals s’ha distribuït juntament amb la convocatòria. 

 
2. - Disposicions, acords i resolucions d'especial interès pel Consistori 
 
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=20200220&punto=2 

Sra. Borrell: des de la regidoria d’Arxiu, volem informar que s’han instal·lat durant la 
setmana passada 19 panells informatius per identificar diferents espais, edificis, de la 
població, amb l’objectiu de recordar la història d’aquests espais i fer-ho i mostrar-ho 
per tota la població i visitants de Malgrat. També des de la regidoria d’Educació, volem 
comentar que es reactiva l’agermanament amb Incisa in Val d'Arno, a través d’un 
intercanvi que fan alumnes de l’institut, gràcies a un projecte que van iniciar l’any 
passat en el programa Etwinning, que és de col·laboració entre dos instituïts. 
D’aquesta manera, es reprèn aquesta relació amb aquesta ciutat italiana, que feia un 
temps que no es feia cap intercanvi. I per acabar, voldria, des de la regidoria de 
Cultura, recordar els actes que es faran aquest cap de setmana del Carnestoltes. Per 
tant, divendres el ball de Carnestoltes, al centre cívic, organitzat per l’Associació de 
Veïns de la Verneda. La rua de carrosses i comparses que s’inicia a la plaça de 
Germana Campos i acaba amb el ball en el pavelló Germans Maragall i dissabte la rua 
infantil que comença a la plaça Pau Casals i acaba també amb un ball per tots els 
nens i joves que vulguin participar-hi. Animem, doncs, a la participació de tothom que 
vulgui en aquestes activitats.  

Sr. Hasko: desde la regidoría de Deporte, queríamos informar que, este sábado 22, 
comenzamos con el programa de actividades de la capitalidad del básquet femenino 
Malgrat de Mar 2020. Se inaugura una exposición Básquet femenino, Malgrat de Mar. 
Es una muestra donde se puede visualizar y conocer la historia del básquet femenino 
en Malgrat. Estará compuesta de fotografías y objetos. Se podrá visitar hasta el 
primero de marzo en la capilla del antic Hospital, en horario de 9 a 13 i de 17:30 a 20h. 
Esperamos que participen todos.   

Sra. Valbonesi: des de la regidoria d’Inserció laboral posem de manifest que el Servei 
Local d’Ocupació surt al carrer. Dilluns vinent, el Servei Local d’Ocupació posarà un 
punt informatiu a la plaça de l’Església, en horari de 9 a 13h, amb la voluntat d’informar 
a la ciutadania sobre l’existència d’aquest recurs municipal adreçat a persones en 
situació de desocupació, treballadores i empreses del territori. La regidoria d’Inserció 
laboral engega aquesta iniciativa com a part d’una campanya de difusió del Servei 
Local d’Ocupació que es portarà a terme les properes setmanes amb l’objectiu de 
posar a disposició de la ciutadania i les empreses del municipi eines i recursos per 
millorar l’ocupabilitat de les persones i la seva formació, alhora que dona suport a les 
empreses que cerquin personal. En les properes setmanes es podrà trobar aquest 
punt d’informació en els següents espais del municipi: dilluns 24 de febrer, de 9 a 13h 
a la plaça de l’Església; 16 de març. de 9 a 13h a Malgrat nord; dijous 2 d’abril a la 

http://videoacta.ajmalgrat.cat/?pleno=20200220&punto=2


 

 

plaça Germana Campos, coincidint amb el dia del mercat. Dilluns 20 d’abril, de 9 a 13h 
davant del CAP. Dilluns, 4 de maig, de 9 a 13h al costat de l’institut. Després, 
tanmateix, continuant amb els tallers de formació que es fan cada divendres, que s’han 
engegat fa més o menys dues setmanes, posem de manifest també que el dia 6 de 
març es farà un taller i es parlarà sobre discapacitat i feina. Els recursos de recerca de 
feina per a persones amb discapacitat, ja que nosaltres hem trobat que hi ha persones 
amb discapacitat que necessiten aquest recurs. El 13 de març un altre taller de 
formació, busca feina pel mòbil. El 20 de març un taller per la millora i la confecció del 
currículum vitae, ja que hem trobat una mancança entre alguns usuaris, que no saben 
crear o renovar el seu currículum. S’ha de portar també l'última vida laboral. El 27 de 
març farem un taller de formació on aprendran a utilitzar el portal del SOC o Feina 
Activa. Després, a partir de l’abril, el 3 d’abril, utilitzar Infojobs. El 17 d’abril, com fer 
front a una entrevista de feina. El 24 d’abril parlarem sobre garantia juvenil.  

Sr. Ortín: informar que a iniciativa de la regidoria de Joventut i amb col·laboració amb 
la regidoria de Comunicació i Serveis informàtics, el passat dia 12 de febrer es va 
posar en marxa el compte d’Instagram Malgrat Jove, sense títol, que pretén fer difusió 
de les diferents activitats organitzades per joventut al llarg de tot l’any. El nom d’aquest 
compte és provisional, així doncs, animem a tots els seus seguidors a que ens aneu 
proposant noms per tal de batejar-lo i fer-vos-ho vostre. Informar també de 
l’organització del nou curs de monitors d’activitats en el lleure infantil i juvenil que 
s’impartirà del 4 al 25 d’abril, a càrrec de l’escola d’educadors de la Creu Roja. El 
termini d’inscripcions s’obrirà el 2 de març i restarà obert fins el 27 de març al centre 
cívic.  

Sr. Serret: des del darrer Ple, que va ser un Ple extraordinari d’urgència sol·licitant la 
zona catastròfica del delta, des del Departament de Territori i Sostenibilitat, en el que 
hi ha diferents regidories, a nivell de brigades, també Medi ambient, i pròpiament 
d’Urbanisme, s’han fet diferents accions. No les podré dir totes, però voldríem resumir-
ne almenys les més destacades. L’Ajuntament de Malgrat ha ofert un servei 
d’informació i assessorament pels afectats del temporal Glòria. En aquest servei 
d’informació i assessorament a tots els afectats, ja sigui persones físiques o jurídiques, 
per tal de que tinguin la informació necessària per tal de poder demanar els ajuts i 
subvencions que les diferents administracions, sigui Generalitat, Diputació o l’Estat, 
aniran traient, i tenir molt clar quins són els procediments que s’han de fer, malgrat que 
hi ha moltes persones que tenen assegurances i que ja les seves assegurances són 
qui els proporciona aquesta informació, però aquelles persones que no les tenen, 
doncs poguessin tenir també aquest servei a l’abast, així com tenir molt clar que s’han 
de fer un seguit de peritatges per tal de tenir tota aquella informació necessària a l’hora 
de demanar aquestes subvencions que també els anirem encaminant, informant, en 
quins moments i dates s’han d’anar sol·licitant. Per tant, també recomanem que es 
vagin seguint les xarxes i web de l’Ajuntament on aquesta informació va apareixent. 
També volem posar de manifest els treballs que ja s’han iniciat, a nivell de 
contractacions d’emergència, per la restauració provisional de la llera de la riera de 
Sant Genís de Palafolls, en el pàrquing del CAP. Per altra banda, també s’ha iniciat 
l’expedient de restauració d’emergència i ja s’està treballant en el camí de la 
Pomereda de forma ràpida, per tal de poder resoldre la situació de perillositat i 
emergència i així com restablir aquells serveis de màxima urgència i celeritat, per tal 
que tots els usuaris de la zona tinguin els serveis necessaris i indispensables. També 
volem posar de manifest l’agraïment per part de l’Ajuntament a tots els voluntaris i 
voluntàries que van participar de la neteja col·lectiva, més de 1200 persones. Així com 
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també agrair la iniciativa, perquè va ser a resultes d’una petició dels directors de tots 
els centres educatius de Malgrat, per tal que participessin més de 1400 escolars en la 
neteja de les platges. També, estem en plena marxa per acabar la neteja de les 
platges. Demà començarem a veure com es cremen les canyes. Ja que necessitàvem 
del permís necessari que atorga la Generalitat, Costes, en aquest cas, i que ja tenim. 
Per tant, si les condicions meteorològiques ho permeten, s’iniciarà la crema d’aquestes 
canyes que s’allargarà fins a la seva finalització.  

Sr. Mercader: des del govern, volem agrair el sobreesforç que estan fent els serveis 
tècnics, serveis municipals, policia local, de tots els departaments, per fer front als 
greus danys del temporal Glòria i per fer els tràmits per tenir les ajudes pertinents, que 
han de ser abans del 26 de febrer, també el departament de l’OAC i altres 
departaments, també el de Comunicació, que segueix informant, als que volem fer 
extensiu aquest agraïment. I això també significa que altres temes de gestió, com els 
que passarem avui al Ple, que veureu que hi ha fins a 5 expedients d’urgència, tenen 
molt a veure amb aquest sobreesforç que estem demanant als tècnics per fer front a 
les conseqüències del temporal. Per tant, fer aquest agraïment als serveis tècnics.   

3. - Dació de compte de l'informe de morositat del 4rt trimestre 2019. 
 
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=20200220&punto=3 
 
Vist l’informe emès per l’interventor municipal en data 30 de gener de 2020, 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  

http://videoacta.ajmalgrat.cat/?pleno=20200220&punto=3


 

 

 
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 quart 
trimestre de 2019. 
 
D’acord amb els registres comptables de l’Ajuntament la informació relativa als 
pagaments realitzats, durant el quart trimestre de 2019 és : 
 

Pagaments realitzats en el trimestre

 Període 

mitjà de 

pagament 

(dies) 

 Nombre de 

pagaments 
 Import total  % 

Pagaments realitzats durant el trimestre dins termini legal 18,75          1.431          1.793.127,76    96,1%

Pagaments fora termini 17                73.707,60         3,9%

Pagaments totals 4t trimestre 18,75          1.448          1.866.835,36    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 de 

pagaments 
 Import total  % 

Pendent pagament al final del trimestre dins termini legal 11,95          158              199.250,24       94,3%

Pendent pagament al final del trimestre fora termini legal 4                  12.135,06         5,7%

Pendent de pagament total 4t trimestre 11,95          162              211.385,30       100,0%  
 
Cinquè. 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 no 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. 
 
Sisè.  
 
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. 
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Obert el torn d’intervencions 

Sra. Ortiz: donar compte dels pagaments efectuats el quart trimestre del 2019. El 
nombre de pagaments ha estat 1448. L’import d’aquests pagaments ha estat 
1.866.835 € i el període mitjà de pagament ha sigut de 18,75 dies. Els pagaments 
realitzats dintre del trimestre han estat 1431, amb un import 1.793.000 € i els que han 
estat fora de trimestre han estat 17 pagaments amb un import de 73.707 €. Pel que fa 
a final de trimestre, han quedat 162 pagaments, que l’import és 21.385 €. Dins de 
termini legal, 158 pagaments i fora de termini legal 4 pagaments. Informar també que 
no s’ha produït demora en la tramitació del reconeixement d’obligacions respecte els 
quals hagin transcorregut més de 3 mesos des de l’anotació en el registre de factures 
fins a la seva aprovació.   

Vista la proposta de la regidoria de Serveis Econòmics, de 18 de febrer de 2020, 

l’Ajuntament en Ple, es dona per assabentat de l’informe de morositat del 4r 

trimestre de 2019, emès per la intervenció municipal, en data 30 de gener de 

2020. 

4. - Dació de compte del decret d'aprovació de la liquidació del pressupost 2019. 
 
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=20200220&punto=4 
 
Vist el Decret d’alcaldia 2020/433, de data 17 de febrer de 2020, d’aprovació de la 
liquidació del pressupost exercici 2019, i que literalment diu: 
 
“Vist l'expedient de tramitació de la liquidació pressupostaria corresponent a l’exercici 
2019, que compren el pressupost de 2019 i els pressupostos tancats de l’Ajuntament. 

RESOLC: 

Primer. Aprovar el resultat pressupostari corresponent a l'exercici 2019 de 
l’Ajuntament, de conformitat amb el que disposen els articles 96 i 97 del RD 500/1990 i 
Regles 54, 55 i 58 de l’Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre, per la que s’aprova 
l’ Instrucció del Model Normal de Comptabilitat Local, d'acord amb les següents dades: 

RESULTAT PRESSUPOSTARI 

CONCEPTES
 DRETS 

RECONEGUTS NETS 

 OBLIGACIONS 

RECONEGUDES 

NETES 

 AJUSTAMENTS 
 RESULTAT 

PRESSUPOSTARI 

a. Operacions corrents 24.628.539,26    16.773.379,64    7.855.159,62    

b. Altres operacions no f inanceres 1.168.305,89       5.309.038,11       4.140.732,22 -   

1. Total operacions no financeres (a+b) 25.796.845,15    22.082.417,75    3.714.427,40    

c. Actius f inancers 30.400,00            30.400,00            -                           

d. Passius f inancers -                             916.018,87          916.018,87 -       

2. Total operacions financeres (c + d) 30.400,00            946.418,87          

RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (1 + 2) 25.827.245,15    23.028.836,62    2.798.408,53    

AJUSTAMENTS

4. Crèdits gastats f inançats amb romament líquid de tresoreria per a despeses generals 3.788.380,13  

5. Desviacions negatives de f inanciació de l'exercici 183.870,47      

6. Desviacions positives de f inanciació de l'exercici 856.181,79      3.116.068,81    

RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT 5.914.477,34    

 

http://videoacta.ajmalgrat.cat/?pleno=20200220&punto=4


 

 

Segon. De conformitat amb el que disposen els articles 100 a 103 del RD 500/1990, 
aprovar l'Estat de romanent de Tresoreria d'acord amb el següent detall: 

COMPONENTS

1. Fons líquids 9.019.549,52     5.914.781,75  

2. Drets pendents de cobrament 4.533.420,66     5.126.625,88  

+ del Pressupost corrent 1.461.797,73  1.799.111,54  

+ de Pressupostos tancats 3.053.642,96  3.288.633,60  

+ d´Operacions no pressupostàries 17.979,97        38.880,74        

3. Obligacions pendents de pagament 2.341.341,08     1.688.271,80  

+ del Pressupost corrent 731.049,71      868.930,30      

+ de Pressupostos tancats -                     -                     

+ d´Operacions no pressupostàries 1.610.291,37  819.341,50      

4. Partides pendents d´aplicació 15.000,00 -         56.346,77 -       

- cobraments realitzats pendents d´aplicació definitiva 15.000,00        56.346,77        

+ pagaments realitzats pendents d´aplicació definitiva -                     -                     

I. Romanent de tresoreria total (1 + 2 - 3 + 4) 11.196.629,10  9.296.789,06  

II. Saldos de dubtós cobrament 3.408.364,21     3.663.029,59  

III. Excés de finançament afectat 625.256,87        18.561,41        

IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I - II - III) 7.163.008,02     5.615.198,06  

IMPORTS

2018

IMPORTS

2019

 

Tercer. D'acord amb el disposa l'article 90.2 de RD 500/1990, donar compte de 
l'aprovació de la liquidació al Ple en la primera sessió que es realitzi.  

Quart. Donar compte al Ple de l’Informe d’avaluació del compliment de l’objectiu 
d’estabilitat pressupostària, sostenibilitat financera i regla de despesa, elaborat per la 
Intervenció amb caràcter independent, en compliment d’allò que disposa l’article 16.2 
del Reglament de desplegament de la Llei General d’Estabilitat Pressupostària en la 
seva aplicació a les entitats locals, aprovat pel Reial Decret 1463/2007, de 2 de 
novembre. 
 
Cinquè. D'acord amb l'article 91, de l'esmentat Decret, remetre còpia de la liquidació, 
a la Direcció General d'Administració Local, del Departament de Polítiques Digitals i 
Administració Pública de la Generalitat de Catalunya, i al Ministeri d'Economia i 
Hisenda.” 
 
Obert el torn d’intervencions 

Sra. Ortiz: el saldo d’operacions entre els drets reconeguts i les obligacions 
reconegudes pel que fa a la liquidació del pressupost 2019 dona una xifra positiva de 
3.714.427 €. Una vegada aplicats els ajustaments per no recaptació d’ingressos i per 
liquidacions negatives en la participació d’impostos de l’Estat, el pressupost 2019 es 
liquida amb un superàvit de 3.366.606 € i un romanent líquid de tresoreria de 
7.163.008 €. Aquest superàvit que tenim aquest any pressupostari és degut al 
cobrament de l’impost sobre l’increment de valors de terrenys de naturalesa urbana de 
Boehringer Ingelheim i Henkel Iberica. 3.784.000 € que es van recaptar d’aquestes 
dues plusvàlues. Això vol dir que, si no haguéssim cobrat aquestes dues plusvàlues, el 
resultat de la liquidació del pressupost hagués sigut pràcticament negatiu per un valor 
d’uns 400.000 €.  

Sr. Roger: aquesta última part de l’exposició de 400.000 €, si la regidora és tan 
amable de desenvolupar una mica això, perquè no acabo d’entendre-ho. 



 

9 

 

Sra. Ortiz: Sr. Ramir, si agafa l’expedient, veurà que la liquidació entre els béns i les 
obligacions abans d’aplicar les regulacions de participació dels impostos i la que marca 
la comptabilitat, que són negatives, és de 3.714.000 €, amb les diferències, li dona la 
liquidació definitiva de 3.360.000 €. Aleshores, si vostè anteriorment hagués tingut la 
xifra de 3.784.000 €, si la resta, li dona aquesta quantitat. És matemàtica. 

Sr. Roger: com sempre, els números entenem que es poden fer de moltes maneres. 
Jo ho he fet de collita pròpia, sí que és cert que en l’exercici 2019 aquest impost de 
béns de naturalesa urbana, hi havia una previsió inicial de 900.000 € i es van fer 
ingressos per 4.528.000 €, per tant, hi ha més de 3.500.000 € per aquest concepte 
més del que s’havia previst inicialment. Si comparem això amb l’exercici 2018, hi havia 
una previsió de 800.000 € i se’n van ingressar 885.000 €. Fins aquí tot normal. El que 
entenc és que si teníem en l’exercici de 2018 un romanent de tresoreria de 5.615.000 
€ i ara en tenim un 7.163.000 € i el 2018 teníem un romanent de 3.620.000 €, que 
seria aproximadament el que correspondria en aquest exercici, si treiessim aquests 
3.000.000 € que dèiem d’aquest impost, no entenc aquesta xifra que li resulta dels 
400.000 €. Entenc que això és un romanent molt més gran que 400.000 €. 

Sra. Ortiz: jo tampoc entenc com ha fet vostè els seus números, jo m’agafo a l’informe 
de l’Interventor i em dedico a aplicar una cosa i una altra í és la suma. Es pot 
comprovar tranquil·lament, està claríssim. El romanent, si resta una cosa de l’altra és 
matemàtica pura. 

Sr. Roger: els números que jo he fet també estan basats en la proposta que vostè fa, 
que és una proposta que sorgeix segurament de l’informe d’Intervenció i també són 
números fets sobre aquest informe i hi ha aquesta discrepància. La qüestió de fons és 
que a vostè, jo la vaig interpel·lar el primer Ple de mandat de com havia trobat vostè la 
caixa de l’Ajuntament i vostè em va respondre que un cop tanquessin l’exercici del 
2019 sabríem si hi havia uns bons números o no. Jo dedueixo que hi havia uns 
números excel·lents i que vostès, al contrari del que havien manifestat de que, quan 
entressin aquí trobarien un forat negre que no podrien fer res de res ni cap inversió 
perquè això seria una cosa tètrica, doncs si vostè vol manifestar que continua pensant 
així o que realment van trobar diners per fer el que com a govern han volgut fer. Res 
més.  

Sra. Ortiz: Sr. Roger, vostè em va interpel·lar, es va aventurar a dir que ens havia 
tocat la loteria. Val? Doncs aleshores jo no sé si ha passat un miracle, ens ha tocat la 
loteria o “aprovechando que el Pisuerga passa per allà”, hem tingut un superàvit que 
és degut a l’ingrés d’aquestes plusvàlues i si vostè treu el superàvit, les plusvàlues de 
lo que ens dona, tenim el pressupost “lo comido por lo servido”, inclús en negatiu una 
vegada fets els ajustos que fa el Sr. Interventor cada any. Jo no tinc res més a dir, 
qualsevol persona pot comprovar que el que dic és cert. Com estan les finances? 
Vostè em dirà, si és “lo comido por lo servido”, com estan. Quines inversions 
sostenibles podríem fer nosaltres amb el superàvit d’aquest pressupost si no 
haguéssim cobrat les plusvàlues? Vol que jo li digui? Cap ni una.  

Vista la proposta de la regidoria de Serveis Econòmics, de 18 de febrer de 2020, 

l’Ajuntament en Ple, es dona per assabentat del decret de l’alcaldia 433/2020, 

d’aprovació de la liquidació del pressupost de l’exercici 2019. 

 



 

 

5. - Dació de compte de l'informe d'intervenció d’avaluació del compliment de 
l’objectiu d’estabilitat pressupostària. 
 
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=20200220&punto=5 
 
Vist l’informe emès per l’interventor municipal en data 13 de febrer de 2020, i que 
literalment diu. 
 
“Antecedents 
 
La normativa aplicable a l’avaluació del compliment de l’objectiu d’estabilitat 
pressupostària, de la regla de la despesa i de la sostenibilitat financera és la que es 
detalla a continuació: 
 

 Article 4.1.b.6è del Reial Decret 128/2018, de 16 de març, pel qual s’aprova el 
règim jurídic dels funcionaris de l’Administració Local amb habilitació de 
caràcter nacional. 

 Llei Orgànica 2/2012, de 27 de abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat 
financera. 

 Reial Decret 1463/2007, de 2 de novembre, pel que s’aprova el reglament de 
desenvolupament de l’estabilitat pressupostària, en la seva aplicació a les 
entitats locals. 

 Ordre Ministerial HAP/2015/2012, d’1 d’octubre, per la que es desenvolupen les 
obligacions de subministrament d’informació previstes en la LOEPSF. 

 Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, que aprova el text refós de la Llei 
reguladora de les hisendes locals. 

 “Manual de càlcul del dèficit en comptabilitat nacional adaptat a les 
corporacions locals”, 1a. edició, IGAE. 

 “Guia per a la determinació de la regla de despesa per a corporacions locals. 
Article 12 de la LOEPSF per a corporacions locals”, 3a. edició, IGAE. 

 
Primer. Avaluació del compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària 

 
L’article 3 de la Llei 2/2012, estableix : 
 

1. L’elaboració, aprovació i execució dels pressupostos i altres actuacions que 
afectin les despeses o ingressos dels diferents subjectes compresos en 
l’àmbit d’aplicació d’aquesta Llei s’ha de realitzar en un marc d’estabilitat 
pressupostària, coherent amb la normativa europea. 

 
2. S’entén per estabilitat pressupostària de les administracions públiques la 

situació d’equilibri o superàvit estructural. 
 

3. En relació amb els subjectes als quals es refereix l’article 2.2 d’aquesta Llei 
s’entén per estabilitat pressupostària la posició d’equilibri financer. 

 

http://videoacta.ajmalgrat.cat/?pleno=20200220&punto=5
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La instrumentació de l’esmentat principi d’acord amb el que estableix l’article 11, de 
’esmentada llei, estableix que les corporacions locals han de mantenir una posició 
d’equilibri o superàvit pressupostari. 
 
L’objectiu d’estabilitat pressupostària es troba expressat en termes de comptabilitat 
nacional, és a dir, aplicant els criteris metodològics del Sistema Europeu de Comptes 
(SEC-95), el qual permet la comparació homogènia entre diferents països europeus  
 
L’article 16.2 del RD 1463/2007 estableix que : 
 

“2. En les restants entitats locals, la Intervenció local elevarà al Ple un informe 
sobre el compliment de l'objectiu d'estabilitat de la pròpia entitat local i dels 
seus organismes i entitats dependents. 
 
L'informe s'emetrà amb caràcter independent i s'incorporarà als previstos en els 
articles 168.4, 177.2 i 191.3 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes 
locals, referits, respectivament, a l'aprovació del pressupost general, a les 
seves modificacions i la seva liquidació . 
 
L'interventor local detallarà en el seu informe els càlculs efectuats i els ajustos 
practicats sobre la base de les dades dels capítols 1 a 9 dels estats de 
despeses i ingressos pressupostaris, en termes de comptabilitat nacional, 
segons el Sistema Europeu de Comptes Nacionals i Regionals . 
 
Així mateix, la Intervenció de l'entitat local ha d'elevar al Ple informe sobre els 
estats financers, un cop aprovats per l'òrgan competent, de cadascuna de les 
entitats dependents de l'article 4.2 d'aquest reglament. 
 
Quan el resultat de l'avaluació sigui d'incompliment, l'entitat local ha de trametre 
l'informe corresponent a la Direcció General de Coordinació Financera amb 
Entitats Locals o l'òrgan competent de la comunitat autònoma que exerceixi la 
tutela financera, en el termini màxim de 15 dies hàbils, comptats des del 
coneixement del Ple.” 
 

Per tal de calcular la capacitat o necessitat de finançament en termes de Comptabilitat 
Nacional cal partir del saldo d’operacions no financeres, calculat d’acord a les normes 
pròpies de la comptabilitat pressupostària, (diferència entre els drets reconeguts nets, 
capítols 1 a 7 de l’estat d’ingressos i les obligacions reconegudes pels mateixos 
capítols de l’estat de despeses, i posteriorment efectuar diversos ajustaments en el 
saldo pressupostari no financer per obtenir el saldo en termes de Comptabilitat 
Nacional. 
 



 

 

 Drets reconeguts 

nets 2019
 Recaptació líquida 

drets 2019 

 Pendent de 

cobrament 2019 

 Recaptat 

d'exercicis 

anteriors 

Impostos directes 12.855.321,98       12.238.342,93        616.979,05           464.702,31          

Impostos indirectes 504.762,38            504.174,38             588,00                  143,79                 

Taxes i altres ingressos 5.625.003,00         4.818.926,96          806.076,04           393.101,13          

Transferències corrents 5.470.191,75         5.448.290,11          21.901,64             

Ingressos patrimonials 173.260,15            172.760,15             500,00                  

Alienació d'inversions reals -                          -                          -                         

Transferències de capital 1.168.305,89         1.168.305,89          -                         

25.796.845,15       24.350.800,42        1.446.044,73        857.947,23          

 Obligacios 

reconegudes 

 Pagaments 

efectuats 

 Pendent de 

pagament 

Despeses de personal 9.031.583,16         8.835.628,12          195.955,04           

Despeses corrents en béns i serveis 7.425.868,74         6.997.576,21          428.292,53           

Despeses financeres 19.064,93              18.140,33               924,60                  

Transferències corrents 296.862,81            284.395,81             12.467,00             

Inversions reals 5.309.038,11         5.258.394,70          50.643,41             

Transferències de capital -                          -                          -                         

22.082.417,75       21.394.135,17        688.282,58           

Saldo d'Operacions no Financeres (Drets reconeguts - Obligacions reconegudes) 3.714.427,40       

 
 
 
Ajustaments per “no recaptació d’ingressos” 

 
D’acord amb el Reglament CE 2516/2000 en termes de comptabilitat nacional, el criteri 
per a la imputació dels Impostos directes, els impostos indirectes i les Taxes i altres 
Ingressos es registren per l’import total realitzat a caixa en cada exercici, ja sigui 
corrent o tancat.  
 
Seguint el que preveu el “Manual de cálculo del Déficit en Contabilidad Nacional 
adaptado a las corporaciones locales”, l’ajust a realitzar seria : 
 

Impostos directes Impostos indirectes
Taxes i altres 

ingressos
Total

a) Drets reconeguts nets 2019 (I a III) 12.855.321,98   504.762,38        5.625.003,00     18.985.087,36   

b) Recaptació líquida drets 2019 (I a III) 12.238.342,93   504.174,38        4.818.926,96     17.561.444,27   

c) Recaptació exercicis tancats (I a III) 464.702,31         143,79                393.101,13         857.947,23         

Total cobraments d = (b + c) 12.703.045,24   504.318,17        5.212.028,09     18.419.391,50   

Comptabilitat nacional 12.703.045,24   504.318,17        5.212.028,09     18.419.391,50   

Major dèficit si a > d (a - d) 152.276,74         444,21                412.974,91         565.695,86        

Menor dèficit si a < d (d - a) -                        -                        -                        -                         
 
Per tant caldrà efectuar un ajustament negatiu per un import de 565.695.86 €. 
 
 Ajustaments per liquidacions negatives en la PIE 

 
El tractament comptable que reben les liquidacions definitives de la PIE corresponents 
als exercicis 2008, 2009 i 2017, en termes de comptabilitat nacional, fa que les 
devolucions d’ingressos registrades en el subconcepte 12.420.00 s’han d’ajustar com 
un augment de capacitat, donat que reduïen els ingressos, mentre que en termes de 
SEC95 reduirien el capítol 9 de despeses.  
Per tant, els ajustaments a realitzar són : 
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Devolució PIE 2008 33.429,60            

Devolució PIE 2009 82.278,00            

Devolució PIE 2017 96.167,43            

211.875,03          
 
Un cop efectuats els ajustaments indicats resulta : 
 

 Drets reconeguts 

nets 2019  Ajustaments SEC 
 Comptabilitat 

nacional 

Impostos directes 12.855.321,98    152.276,74 -         12.703.045,24  

Impostos indirectes 504.762,38         444,21 -                 504.318,17        

Taxes i altres ingressos 5.625.003,00      412.974,91 -         5.212.028,09     

Transferències corrents 5.470.191,75      211.875,03          5.682.066,78     

Ingressos patrimonials 173.260,15         173.260,15        

Alienació d'inversions reals -                         -                        

Transferències de capital 1.168.305,89      1.168.305,89     

25.796.845,15    353.820,83 -         25.443.024,32  

 Obligacios 

reconegudes 
 Ajustaments SEC 

 Comptabilitat 

nacional 

Despeses de personal 9.031.583,16      9.031.583,16     

Despeses corrents en béns i serveis 7.425.868,74      7.425.868,74     

Despeses financeres 19.064,93            19.064,93          

Transferències corrents 296.862,81         296.862,81        

Inversions reals 5.309.038,11      5.309.038,11     

Transferències de capital -                         -                        

22.082.417,75    -                         22.082.417,75  

3.360.606,57     

CAPACITAT DE FINANÇAMENT 3.360.606,57   

Saldo d'Operacions no Financeres

 (Drets reconeguts - Obligacions reconegudes)

 
 
Els càlculs realitzats posen de manifest que hi ha un superàvit pressupostari, la qual 
cosa ha suposat que hi ha hagut capacitat de finançament. La diferència entre els 
capítols 1 a 7 d'ingressos i els 1 a 7 de despeses, ha estat per un import de 
3.360.606,57€, i, per tant, s'ha complet l'objectiu d'estabilitat pressupostària en la 
liquidació del pressupost d'enguany, tal com s'estableix en els articles 3 i 11.4 de la 
Llei 2/2012. 
 
Segon. Compliment regla de la despesa. 
 
L'article 12 de la Llei Orgànica d'Estabilitat Pressupostària exigeix també a les entitats 
Locals que la variació de despesa no superi la taxa de referència de creixement del 
PIB, correspon al Ministeri la seva determinació .  
 
Per a les corporacions locals es compleix la Regla de la Despesa, si la variació, en 
termes SEC, de la despesa computable de cada corporació local, entre dos exercicis 
econòmics, no supera la taxa de referència de creixement del Producte Interior Brut 
(TRCPIB) de mig termini de l'economia espanyola, modificat, si s'escau, en l'import 
dels increments permanents i disminucions de recaptació derivats de canvis normatius. 
 
Per a l’exercici 2019 la regla de la despesa estava fixada en 2,7% 

 



 

 

2018 2019

Suma dels capítols 1 a 7 de despeses (2) 18.710.258,15    22.063.352,82  

       AJUSTOS Càlcul usos no financers segons el SEC -                     -                   

          (-) Alienació de terrenys i altres inversions reals -                     -                   

          (+/-) Inversions realitzades per compte de la corporació local (6) -                     -                   

          (+/-) Execució d'Avals -                     -                   

          (+) Aportacions de capital -                     -                   

          (+/-) Assumpció i cancel·lació de deutes -                     -                   

          (+/-) Despeses realitzades en l'exercici pendents d'aplicar al pressupost -                     -                   

          (+/-) Pagaments a socis privats realitzats en el marc de les Associacions públic privades -                     -                   

          (+/-) Adquisicions amb pagament ajornat -                     -                   

          (+/-) Arrendament f inancer -                     -                   

          (+) Préstecs -                     -                   

          (-) Mecanisme extraordinari de pagament proveïdors 2012 -                     -                   

          (-) Inversions realitzades per la corporació local per compte d'una altra administració pública (7) -                     -                   

          (+/-) Ajust per grau d'execució de la despesa -                     -                   

          (+/-) Altres (Especif icar) (5) -                     -                   

    Usos no f inancers termes SEC excepte interessos del deute 18.710.258,15    22.063.352,82  

    (-) Pagaments per transferències (i altres operacions internes) a altres entitats que integren la CL 47.375,28 -         -                   

    (+/-) Despesa finançat amb fons f inalistes procedents de la Unió Europea o d'altres ad.públiques 1.834.133,51 -     2.695.078,64 -   

Unió Europea -                     -                   

Estat 7.981,73 -             

Comunitat Autònoma 603.265,74 -           515.509,26 -         

Diputacions 747.460,34 -           1.641.486,52 -     

Altres Administracions Publiques 483.407,43 -           530.101,13 -         

(-) Transferències per fons dels sistemes de finançament (4) -                     -                   

Total de despesa computable de l'exercici 16.828.749,36    19.368.274,18  
 

 
(a) Despesa computable liquidació 2018 16.828.749,36      

(b) Inversions financerament sostenibles 2018 795.273,40 -           

(c) Taxa de referència de creixement del PIB  2018 2,7% ((a + b) * 1,027) 16.466.379,81      

(d) Augments/Disminucions permanents de recaptació -                            

(e) Límit de la Regla de la despesa (c + d) 16.466.379,81      

(f) Despesa 2019 19.368.274,18      

(g) Inversions financerament sostenibles 2019 2.944.986,04 -        

(h) Despesa computable 2019 16.423.288,14      

Diferència límit despesa i despesa computable 2019 (e - h) 43.091,67              

% increment despesa computable 2019 s/ 2018 2,43                         

 
 
En conseqüència la Corporació compleix amb l’objectiu de la regla de la despesa 
en els termes de la Llei Orgànica 2/2012. 
  

Tercer. L’endeutament financer. 
 
Durant l’exercici el deute financer s’ha reduït un 42% amb els següents moviments : 
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Entitat
01/01/2019

(a)

%

(a)

31/12/2019

(b)

%

(b)

%

(b/a)

BBVA (Catalunya Banc) 361.259,78      26,9% 144.993,78      25,5% -44,8%

Bankia 329.212,33      26,9% -                     23,2% -49,8%

BBVA 432.432,44      26,6% 216.216,22      30,5% -33,3%

Bankia (Banco Mare Nostrum) 248.648,68      15,3% 124.324,36      17,6% -33,3%

Diputació 45.000,00        4,3% 15.000,00        3,2% -57,1%

1.416.553,23  100,0% 500.534,36      100,0% -64,7%
 

 
Als efectes del que preveu l’article 53 del RDL 2/2004 l’estalvi net és : 
  

1) (+) Ingressos corrents (Capítols I a V) 24.628.539,26    

2) (-) Contribucions especials i quotes urbanístiques 494.688,10         

3) (-) Altres ingressos afectats -                         

4) (+) Ajust per devolució liquidació definitiva PTE 2008 33.429,60            

5) (+) Ajust per devolució liquidació definitiva PTE 2009 82.278,00            

6) (+) Ajust per devolució liquidació definitiva PTE altres exercicis 96.167,43            

7) TOTAL INGRESSOS AJUSTATS (1 - 2 - 3 + 4 + 5 + 6) 24.345.726,19    

8 Deute financer a 31/12/19 500.534,36         

9) Deute per devolucions PIE 2008, 2009 i 2017 283.685,77         

10) DEUTE COMPUTABLE TOTAL (8 + 9) 784.220,13         

Marge d'augment del deute fins al límit del 110 % 25.996.078,68    

Marge d'augment del deute fins al límit del 75 % 17.475.074,51     
 
Ràtio legal d'estalvi net

 Anualitats teòriques 510.429,12         

 11) Estalvi net (Ingressos ordinaris - Capítols I. II i IV despeses - Anualitat teòrica) 7.363.795,43      

 Ràtio (11 / 7) (%) 30,25%

Ràtio legal de deute viu

Percetatge d'endeutament a 31/12/19 (10/7) 3,22%  
 
CONCLUSIONS  
 
De les dades detallades en aquest informe se’n desprèn que la liquidació del 
pressupost de l’exercici 2019 de l’Ajuntament de Malgrat de Mar : 
 

 Compleix l’objectiu d’estabilitat pressupostaria 

 Compleix la regla de la despesa 

 El nivell de deute viu és de 500.534,36 euros 

 
Obert el torn d’intervencions 

Sra. Ortiz: aquest punt ve en relació amb l’altre. La regla de la despesa estava fixada 
en un 2,7% i una vegada s’ha fet la despesa computable, el Sr. Interventor ens diu que 
tenim una despesa d’un 2,43%, per tant, estem dintre dels paràmetres de la llei.  



 

 

Sr. Roger: potser no estava gaire atent, però sí que també parla del superàvit, aquí. 
Aquí es diu clarament que hi ha un superàvit de 3.360.606,75 €. 

Sra. Ortiz: això ja ho he dit abans 

Vista la proposta de la regidoria de Serveis Econòmics, de 17 de febrer de 2020, 

l’Ajuntament en Ple, es dona per assabentat de l’informe d’intervenció de 13 de 

febrer de 2020, d’avaluació del compliment de l’objectiu d’estabilitat 

pressupostària. 

6. - Elecció jutge de pau titular de Malgrat de Mar. 
 
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=20200220&punto=6 
 
Necessitat d’elegir el càrrec de Jutge o Jutgessa de Pau titular, atès el traspàs de 
l’anterior. 
 
Resolució de l’Alcaldia 3185/2019, de 17.12.2019, pel qual s’incoava l’oportú expedient 
per a la referida elecció. 
 
Es donà publicitat, mitjançant anunci en el BOPB de 02.01.2020, en el Taulell 
d’Edictes de l’Ajuntament, al Jutjat Deganat d’Arenys de Mar i en el Jutjat de Pau de 
Malgrat de Mar. 
 
Obertura del període de presentació de candidatures (15 dies naturals a partir de 
l’endemà de la publicació de l’anunci de convocatòria en el BOPB), des del 3 fins al 17 
de gener de 2020. 
 
Certificat del secretari, de 27.01.2020, del candidat presentat en temps i forma. 
 
Articles 101, 102 i 103.2 de la Llei Orgànica del Poder Judicial, així com els articles 5, 
6 i 7 del Reglament 3/1995, dels Jutges de Pau, de 7 de juny. 
 
Dictamen de la Comissió Informativa Directorial, de data 13 de febrer de 2020. 

Vista la proposta de l’alcaldia, de data 5 de febrer de 2020, el Ple de l’Ajuntament, 

per setze vots a favor (PSC, JxC, JxM i ERC) i una abstenció (CUP), acorda: 

Primer. Elegir al Sr. Agustí Sotillos Martínez com a Jutge de Pau titular de Malgrat de 
Mar, atès que és el candidat idoni per ocupar aquest càrrec. 
 
Segon. Notificar el present acord al Jutjat de Pau de Malgrat de Mar, al candidat 
referit, i a la Sala de Govern del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, als efectes 
de nomenament i pressa de possessió del seu càrrec. 
 
 
 

http://videoacta.ajmalgrat.cat/?pleno=20200220&punto=6
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7. - Aprovació de les addendes per a l'exercici 2020 dels convenis de 
col·laboració entre l'Agència de l'Habitatge de Catalunya i l'Ajuntament de 
Malgrat de Mar, relatius a l'Oficina Local d'Habitatge i a la Borsa de Mediació. 
 
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=20200220&punto=7 
 
Antecedents 

 
El Pla Local d’Habitatge (PLH), aprovat definitivament en data 27 d’agost de 2008 
determina, entre d’altres, la creació de l’Oficina local d’Habitatge per gestionar les 
actuacions que es proposin en el mateix Pla i vetllar per l’acompliment dels objectius 
en matèria d’habitatge. 
 
En data 11 de març 2008 se signà el primer conveni entre la Secretaria d’Habitatge i 
l’Ajuntament de Malgrat de Mar relatiu a l’Oficina Local d’habitatge. Aquest conveni 
s’ha anat renovant anualment. 
 
En data 9 de març 2012 se signaren els convenis de col·laboració entre l’Agència de 
l’Habitatge de Catalunya i l’Ajuntament de Malgrat de Mar relatius a l’Oficina Local 
d’Habitatge i a la Borsa de Mediació i que aquests es van prorrogar fins a la data 
d’avui. 
 
El Ple de l’Ajuntament de sessió ordinària celebrada el dia 11 d’abril de 2019 s’aprovà 
el Pla d’Actuació Municipal d’Habitatge de Malgrat de Mar (PAMH). 
 
El PAMH consisteix en un instrument de planificació no reglada de contingut analític, 
estratègic i propositiu, en el qual es defineixen les polítiques locals d’Habitatge per a 
municipis. En el PAMH es consolida l’Oficina Local d’Habitatge com a òrgan necessari 
per l’acompliment dels seus objectius. 
 
Els resultats de la col·laboració han estat satisfactoris i s’ha assolit els objectius 
marcats tant en el PLH i PAMH. 
 
En el 2019 es formalitzaren els nous convenis de col·laboració entre l’Agència de 
l’Habitatge de Catalunya i l’Ajuntament de Malgrat de Mar, relatius a l’oficina local 
d’habitatge i el Programa de mediació per la lloguer social d’habitatges d’aquest 
municipi. Els esmentats convenis preveuen ser prorrogats fins a un màxim de 4 anys 
addicionals, de conformitat a l’article 49 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim 
jurídic del sector públic, per mutu acord de les parts. 
 
L’addenda de pròrroga del conveni de col·laboració entre l’Agència de l’Habitatge de 
Catalunya i l’Ajuntament de Malgrat de Mar per a l’any 2020 relativa al programa de 
mediació per al lloguer social preveu, entre d’altres: 
 
Mantenir tots els pactes previstos en el conveni signat l’any 2019, acordant que les 
aportacions econòmiques que s’hi estableixen en els pactes quart i cinquè, seran per 
al 2020, les següents: 

 L’import per actuacions de mediació amb contracte nous, establert en el pacte 

quart 1), serà de 450€. 

http://videoacta.ajmalgrat.cat/?pleno=20200220&punto=7


 

 

 L’import per actuacions de gestió i seguiment de contractes anteriors, establert en 

el pacte quart 1), serà de 200€. 

 L’import del pagament fix en concepte de bestreta i a compte de l’aportació 

màxima establert en el pacte cinquè a) del conveni, serà de 7.050,00€ 

 L’aportació màxima que s’estableix en el pacte quart, 3) del conveni serà de 

13.900,00€. 

L’addenda de pròrroga del conveni de col·laboració i encàrrec de gestions entre 
l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i l’Ajuntament de Malgrat de Mar per a l’any 
2020, relativa a l’oficina d‘habitatge en aquest municipi estableix, entre d’altres: 
 
Mantenir la col·laboració i l’encàrrec de gestions entre les parts per a l’assessorament i 
la gestió de serveis en matèria d’Habitatge, per mitjà de l’oficina d’habitatge situada al 
municipi de Malgrat de Mar, amb la finalitat de facilitar a la ciutadania la proximitat de 
les gestions i serveis relatius a habitatge. 
 
Mantenir tots els pactes previstos en el conveni signat l’any 2019, acordant que les 
aportacions econòmiques que s’hi estableixen en els pactes quart i cinquè, seran per 
al 2020, les següents: 

 L’aportació màxima per al 2020 que s’estableix en el pacte quart, c) del conveni 

serà de 24.427,00€. 

 El primer pagament, per l’import de 18.320,00€, en concepte d’aportació inicial i a 

compte de l’aportació màxima es tramitarà un cop signat aquest conveni. 

 
Informe favorable del cap de l’Oficina d’Habitatge i Projectes Urbans. 
 
Obert el torn d’intervencions 

Sr. Ortín: des de la regidoria d’Habitatge tornem a portar a sessió plenària l’aprovació 
de les addendes per l’exercici 2020 dels convenis de col·laboració entre l’Agència de 
l’Habitatge de Catalunya i l’Ajuntament de Malgrat, relatius a l’Oficina local d’Habitatge 
i a la Borsa de mediació. Des de la seva creació l’any 2008, l’OLH ha esdevingut una 
eina fonamental de cara a la bona gestió i desenvolupament de les polítiques en 
matèria d’habitatge, ja recollits pel Pla local d’habitatge. La signatura dels convenis de 
col·laboració, primer, l’any 2012 i finalment el 2019, entre l’Agència de l’habitatge de 
Catalunya i l’Ajuntament de Malgrat, relatius a l’OLH i el programa de mediació han 
resultat summament positius, de cara a la posada en marxa i realització de tot el 
conjunt de serveis que l’oficina local d’habitatge està oferint habitualment a la 
ciutadania. En allò que respecta al programa de mediació per al lloguer social, es 
preveu el manteniment de tots els pactes previstos en el conveni del 2019, tot acordant 
les següents aportacions econòmiques: l’import per actuacions de mediació en 
contractes nous establert en el pacte 4rt 1er per 150 €.; l’import per actuacions de 
mediació amb contracte nous, establert en el pacte quart 1), serà de 450 €; l’import per 
actuacions de gestió i seguiment de contractes anteriors, establert en el pacte quart 1), 
serà de 200 €; l’import del pagament fix en concepte de bestreta i a compte de 
l’aportació màxima establert en el pacte cinquè a) del conveni, serà de 7.050,00 €. 
L’aportació màxima que s’estableix en el pacte quart, 3) del conveni serà de 13.900,00 
€. En allò que respecta a l’OLH, l’addenda de pròrroga del conveni de col·laboració 
estableix les següents aportacions per aquest 2020: l’aportació màxima per al 2020 
que s’estableix en el pacte quart, c) serà de 24.427,00 €. 18.320,00 €, com a primer 
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pagament en concepte d’aportació inicial. No m’agradaria, però, finalitzar la meva 
intervenció sense abans proporcionar algunes dades sobre quines han estat les 
actuacions realitzades de l’OLH, durant el 2019, dins d’aquest marc de col·laboració 
entre l’Agència d’habitatge de Catalunya i l’Ajuntament de Malgrat. Primerament, en 
allò que respecta al nombre d’activitats realitzades dins del marc del conveni de 
col·laboració i encàrrec de gestions, tenim que hi ha hagut un total de 159 sol·licituds 
de cèl·lules d’habitabilitat, tramitades presencialment sense inspecció tècnica. 
D’aquestes, 62 corresponen a Malgrat i 97 a altres municipis. 2 cèl·lules d’habitabilitat 
amb inspecció tècnica. 2 ajuts per rehabilitació amb inspecció tècnica per edificis 
unifamiliars i plurifamiliars. 317 tramitacions d’ajut per al pagament del lloguer. 13 
tramitacions de prestacions d’urgència especial. En segon lloc, en allò que respecta a 
l’activitat realitzada dins del programa de mediació del lloguer social d’habitatges, 
tenim que hi ha hagut un total de 8 contractes de lloguer signats i 45 contractes de 
lloguer supervisats durant aquest 2019.  

Dictamen de la Comissió Informativa Directorial, de data 13 de febrer de 2020. 

Vista la proposta de la regidoria d’Habitatge, de data 17 de febrer de 2020, el Ple 

de l’Ajuntament per assentiment dels disset membres presents, acorda: 

Primer. Aprovar les pròrrogues dels convenis de col·laboració entre l’Agència de 
l’Habitatge de Catalunya i l’Ajuntament de Malgrat de Mar, relatius a l’Oficina Local 
d’Habitatge i a la Borsa de Mediació signats en el 2019, per l’anualitat 2020, amb les 
quanties referides a la part expositiva. 
 
Segon. Facultar a l’Alcalde Joan Mercader Carbó, per a la tramitació i execució dels 
presents acords i per a la formalització dels esmentats convenis. 
 
Tercer. Comunicar els presents acords a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, i a 
Serveis Econòmics. 
 
8. - Aprovació del conveni de col·laboració i delegació de competències entre el 
Consell Comarcal del Maresme i l'Ajuntament de Malgrat de Mar, com a municipi 
afectat pel projecte L’herència del Maresme. Rutes turístiques pel patrimoni 
cultural de la comarca, a cofinançar pel Fons Europeu de Desenvolupament 
Regional (Programa operatiu FEDER 2014-2020). 
 
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=20200220&punto=8 

Fets 

El Consell Comarcal del Maresme va proposar el passat 2018 a l’Ajuntament de 
Malgrat de Mar la proposta d’aprovació d’un Conveni de col·laboració i delegació de 
competències entre el Consell Comarcal del Maresme i l’Ajuntament de Malgrat de 
Mar, com a municipi afectat pel projecte L’herència del Maresme. Rutes turístiques pel 
patrimoni cultural de la comarca, a cofinançar pel Fons Europeu de Desenvolupament 
Regional (Programa operatiu FEDER 2014-2020), eixos prioritaris 4 i 6. 

http://videoacta.ajmalgrat.cat/?pleno=20200220&punto=8


 

 

És voluntat de l’equip de govern seguir amb aquest projecte, sobre el qual l’alcaldia ja 
es va pronunciar favorablement mitjançant carta en data 3 de desembre de 2018. 

Per tal de procedir amb la formalització de l’esmentat Conveni, el Secretari de la 
Corporació, Sr. Joan Carles Nonell Sendrós, ha emès informe preceptiu, que 
literalment diu: 

“ANTECEDENTS  

Es proposa l’aprovació d’un Conveni de col·laboració i delegació de 
competències entre el Consell Comarcal del Maresme i l’Ajuntament de Malgrat 
de Mar, com a municipi afectat pel projecte L’herència del Maresme. Rutes 
turístiques pel patrimoni cultural de la comarca, a cofinançar pel Fons Europeu 
de Desenvolupament Regional (Programa operatiu FEDER 2014-2020), eixos 
prioritaris 4 i 6. 

Els ajuntaments de la comarca que hagin compromès la seva participació en el 
projecte, signaran convenis de col·laboració amb el Consell Comarcal i també 
aprovaran la delegació de competències necessària. 

Carta de l’alcaldia de 3 de desembre de 2018, expressant la voluntat de 
participar en el projecte. 

L’objecte del conveni és: 

a) Regular la cooperació interadministrativa entre el Consell Comarcal i 
l’Ajuntament per a l’execució de dit projecte. 

b) Establir les obligacions i drets d’ambdues parts pel que fa a les accions i 
tasques a implementar per a l’execució d’aquest projecte, en especial, la 
delegació de competències de l’Ajuntament en favor del Consell Comarcal i els 
compromisos econòmics de l’Ajuntament per finançar l’exercici pel Consell, 
beneficiari de la subvenció, de la contractació i execució de les operacions 
sense repercutir als municipis la part cofinançada pel FEDER, un cop rebuda. 

En virtut de l’establert en el conveni: 

L’Ajuntament de Malgrat de Mar s’obliga a autoritzar administrativament i a 
facilitar –amb assessorament de personal municipal i permanent l’aprofitament 
de béns susceptibles d’actuar com a suport-, la instal·lació dels senyals de: 

- La senyalització de 5 rutes turístiques (llegat iberoromà/torres de guaita, 
defenses i fortificacions/ Modernisme/ patrimoni indià/ indústria tèxtil) (24 
municipis). 

- La senyalització del camí de Sant Jaume (14 municipis) 
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L’Ajuntament de Malgrat de Mar delega al CC, les competències necessàries 
per a dur a terme les actuacions previstes, com són les competències de 
contractació dels estudis i redacció de projectes i les de contractació de 
l’execució de les obres i implementació de les actuacions següents: 

- Contractació de l’estudi de Senyalització de 5 rutes turístiques (llegat 
iberoromà/torres de guaita, defenses i fortificacions/ Modernisme/ patrimoni 
indià/ indústria tèxtil) (24 municipis). 

- Contractació de l’estudi de senyalització del camí de Sant Jaume (14 
municipis) 

- Contractació de la instal·lació de la Senyalització de 5 rutes turístiques (llegat 
iberoromà/torres de guaita, defenses i fortificacions/ Modernisme/ patrimoni 
indià/ indústria tèxtil) (24 municipis). 

- Contractació de la instal·lació de la Senyalització del camí de Sant Jaume (14 
municipis) 

L’Ajuntament es compromet a assumir tant les despeses del projecte –tret de 
les despeses generals elegibles- com les despeses de gestió del CC 
(pressupost inicial del projecte de l’Annex, contra liquidació presentada pel CC, 
i en dues anualitats: 2020 a la signatura del conveni al CC, i al febrer de 2021. 

L’Ajuntament de Malgrat de Mar es compromet a l’aprovació d’una despesa 
plurianual i la corresponent dotació pressupostària anual i al pagament de les 
despeses inherents a l’execució del projecte, d’acord amb el següent 
pressupost: 

Despeses del projecte: 27.618,75 € 

Despeses de gestió: 5.568,91 € 

Total a finançar: 33.187,66 € 

Quota 2020(a la signatura):19.912,60 € 

Quota 2021 (febrer): 13.275,06 € 

Subvenció FEDER: 12.211,91 € 

Despesa final Ajuntament: 20.975,75 € 

Quant a la durada del conveni, s’estableix que les operacions hauran d’estar 
executades i pagades abans del 31 de desembre de 2021, amb possibilitat de 
prorroga fins el 31 de desembre de 2023. El FEDER realitzarà el darrer 
pagament amb posterioritat a la data límit en cada cas. La durada del present 
conveni s’estendrà fins a 4 anys des de la seva signatura. 

FONAMENTS DE DRET  

PRIMER.- Legislació aplicable.  

La Legislació bàsica aplicable es la següent: 

• Llei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de les Bases del Règim Local -LRBRL-. 



 

 

• Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic -LRJSP-. 
• Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Público -LCSP 2017-
.• Decret Legislatiu 2/2003, de 28 de abril, por el que se aprova el Text refós de 
la Llei municipal y de règim local de Cataluña -TRLMRLC-. 

SEGON.- Consideracions jurídiques  

L’art. 31 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic -
LCSP -, reconeix que les entitats pertanyents al sector públic podran cooperar 
entre sí, sense que el resultat d’aquesta cooperació es pugui qualificar de 
contractual 

Aquesta cooperació es pot realitzar mitjançant sistemes de cooperació 
horitzontal entre entitats pertanyents al sector públic, prèvia celebració dels 
corresponents convenis, en les condicions i els límits establerts a l’apartat 1 de 
l’article 6. 

Per tant, la seva finalitat ha de ser garantir que els serveis públics que afecten 
a les entitats es presten de forma que s’assoleixin els objectius que tenen en 
comú i que el desenvolupament d’aquesta cooperació es guiï únicament per 
consideracions relacionades amb l’interès públic. 

L’art. 191 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 de abril, pel que s’aprova el Text 
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya -TRLMRLC-, preveu que 
els Ens Locals poden establir convenis sobre serveis locals o assumptes 
d’interès comú, amb el fi d’instrumentar fórmules d’assistència i cooperació 
econòmica, tècnica i administrativa. 

Les determinacions que recull l’art. 31 de la Llei 9/2017 – LCSP -, s’han de 
posar en connexió no només amb l’art. 191 del TRLMRL, sinó també amb el 
règim vigent en matèria de convenis interadministratius que recull la Llei 
40/2015 – LRJSP -. 

L’art. 143.1 de la LRJSP, preveu que les Administracions cooperaran al servei 
de l’interès general i podran acordar de manera voluntària la forma d’exercir les 
seves respectives competències que millor serveixi a aquest principi, previsió 
que es complementa pel que assenyala l’apartat segon del mateix article que 
disposa que la formalització de relacions de cooperació requerirà l’acceptació 
expressa de les parts, formulada en acords d’òrgans de cooperació o convenis. 

Els arts. 47 i següents de la LRJSP regulen el règim dels convenis de 
col·laboració que poden subscriure les Administracions Públiques, configurats 
com acords jurídics adoptats per les Administracions Públiques, els organismes 
públics i entitats de dret públic vinculats o dependents o les Universitats 
publiques entre sí o amb subjectes de dret privat per a un fi comú, sempre i 
quan no tinguin per objecte prestacions pròpies dels contractes administratius. 

El present conveni de col·laboració té per objecte establir les bases i les eines 
de col·laboració entre el Consell Comarcal del Maresme i l’Ajuntament de 
Malgrat de Mar, com a municipi afectat pel projecte L’herència del Maresme. 
Rutes turístiques pel patrimoni cultural de la comarca, a cofinançar pel Fons 
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Europeu de Desenvolupament Regional (Programa operatiu FEDER 2014-
2020), eixos prioritaris 4 i 6. 

TERCER.- Procediment a seguir  

A la vista del que s’ha exposat, el present expedient administratiu compleix 
amb les previsions dels arts. 47 i següents de la LRJSP, així com els requisits 
mínims previstos pel contingut dels convenis de col·laboració que recull l’art. 49 
de la LRJSP. 

L’art. 50 de la LRJSP, preveu que el conveni s’acompanyi d’una memòria 
justificativa en la que s’analitzi la seva necessitat i oportunitat, el seu 
impacte econòmic, el caràcter no contractual de l’activitat en qüestió, així com 
el compliment de l que preveu aquesta llei. 

El present conveni no ostenta la condició de contracte administratiu ni té les 
característiques pròpies d’aquest. 

El conveni suposa una despesa econòmica per part de l’Ajuntament per la 
qual cosa caldrà que la mateixa quedi recollida, prèviament, en la 
corresponent aplicació pressupostària. 

En virtut del conveni l’Ajuntament delega en el Consell Comarcal 
competències de contractació, per la qual cosa, d’acord amb l’art. 47.2.h) 
de la LBRL, l’acord d’aprovació del conveni és competència del Ple 
municipal i ha de ser adoptat per majoria absoluta. 

Els convenis es perfeccionen per la prestació del consentiment de les parts. 
S’han d’inscriure en el corresponent registre electrònic d’òrgans de cooperació 
en els que participi i dels convenis que hagi subscrit (art. 144.3 LRJSP)” 

Vist que el pressupost de l’Ajuntament de Malgrat de Mar per a l’exercici 2020 no 
contempla cap aplicació pressupostària per fer front a les despeses que comporta la 
signatura del present Conveni, aquesta regidoria també ha presentat la següent 
Memòria per a sol·licitar la corresponent modificació pressupostària: 

“En data 3 de desembre de 2018, i després de la proposta presentada pel 
Consell Comarcal del Maresme per a l’adhesió al projecte L’herència del 
Maresme. Rutes turístiques pel patrimoni cultural de la comarca, a cofinançar 
pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (Programa operatiu FEDER 
2014-2020), eixos prioritaris 4 i 6, aquest Ajuntament va manifestar la voluntat i 
compromís de participar en el projecte, mitjançant carta d’alcaldia. 

El compromís comporta a assumir les despeses següents: 

Despeses del projecte: 27.618,75 € 
Despeses de gestió:  5.568,91 € 
Total a finançar: 33.187,66 € 



 

 

L’Ajuntament de Malgrat de Mar es compromet a l’aprovació d’una despesa 
plurianual i al pagament de les despeses inherents a l’execució del projecte, 
d’acord amb el següent pressupost: 

Quota 2020 (a la signatura): 19.912,60 € 
Quota 2021 (febrer):  13.275,06 € 
Subvenció FEDER:  12.211,91 € 
Despesa final Ajuntament: 20.975,75 € 
 
Atès que no existeix cap aplicació pressupostària en el pressupost de l’exercici 
2020 de l’Ajuntament de Malgrat de Mar per fer front a aquestes despeses, 
sol·licito la modificació pressupostària del pressupost 2020 i la corresponent 
creació de l’aplicació pressupostària tant en aquest exercici com en el 
pressupost per al 2021, per tal de fer front al compromís pres per aquest 
ajuntament el passat 2018, amb els següents imports: 
Exercici 2020:  19.912,60 € 
Exercici 2021:  13.275,06 €” 

 
Obert el torn d’intervencions 

Sr. Serret: per posar en antecedents a qui ens escolta, avui portem a aprovació el 
conveni de col·laboració i delegació de competències entre el Consell Comarcal del 
Maresme i l’Ajuntament de Malgrat com a municipi afectat pel projecte l’herència del 
Maresme. El Consell Comarcal del Maresme va proposar, el passat 2018, a 
l’Ajuntament de Malgrat la proposta d’aprovació d’aquest conveni on es demana 
delegar les competències entre el Consell Comarcal del Maresme i l’Ajuntament de 
Malgrat com a municipi afectat pel projecte de l’herència del Maresme, rutes 
turístiques pel patrimoni cultural de la comarca, a cofinançar pel fons europeu de 
desenvolupament regional, programa operatiu conegut com a FEDER, 2014-2020, 
amb els eixos prioritaris 4 i 6. L’objecte d’aquest conveni és regular la cooperació 
interadministrativa entre el Consell Comarcal i l’Ajuntament i a tots aquells 
Ajuntaments que en participen, establir les obligacions i drets de les ambdues parts, en 
el que comporta que, per part de l’Ajuntament de Malgrat, deleguem les competències 
al Consell necessàries per dur a terme les actuacions previstes, com són les 
competències de contractació dels estudis i la redacció de projectes i la contractació 
de l’execució d’aquestes obres i la implementació de les següents actuacions: la 
contractació d’estudi de senyalització de 5 rutes turístiques, el llegat iberoromà, torres 
de guaita, defenses i fortificacions, modernisme, patrimoni indià i l’industrial tèxtil en 24 
municipis de la comarca. La contractació de l’estudi de senyalització del camí de Sant 
Jaume, en 14 municipis. La contractació de la instal·lació de la senyalització 
d’aquestes 5 rutes que acabo d’esmentar i la contractació i instal·lació de la 
senyalització del camí de Sant Jaume. Així com també la participació de la presència 
com a municipi en el nou portal web comunicatiu de costa del Maresme.  

Sra. Ponsa: veig que finalment les rutes aquestes es començaran a fer. M’ha sobtat 
que no fes l’exposició el Sr. Hasko, que és el regidor de Turisme, però entenc que, des 
de Turisme es farà la difusió d’aquestes rutes turístiques del Maresme. Entenem que a 
tots els establiments que són hotelers i altres establiments de restauració o botigues 
es farà aquesta difusió, també perquè el turisme i els propis veïns d’aquí i gent del 
voltant puguin fer aquestes rutes i que es potenciarà més la ruta del camí de Sant 
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Jaume. No sé, Sr. Hasko, com ho tenen tot això des de la seva regidoria. M’agradaria 
que m’expliqués com ho desenvoluparan, si us plau.   

Sr. Hasko: por lo que tengo entendido, Sra. Ponsa, hoy lo que se está aprobando es el 
convenio con el Consell Comarcal, que redactará el proyecto y lo ejecutará. Cuando 
este pronto y esté ejecutado, decidiremos la regidoría como comunicarlo. Por el 
momento no tenemos que comunicar porque no hay proyecto ejecutado.  

Sra. Ponsa: però com hi ha l’aportació que ja es fa ara, el 2020 una i pel 2021 una 
altra, això ja s’havia començat a treballar anteriorment. Les rutes del camí de Sant 
Jaume també s’havien estat treballant, per tant, entenc que es farà una difusió des de 
la regidoria i des del departament de Turisme. Simplement li he preguntat això, si faran 
la difusió d’aquestes rutes perquè siguin visibles de cara a tota la ciutadania.  

Sr. Hasko: le vuelvo a rectificar, cuando las rutas estén prontas y esté la señalización 
ubicada. Nosotros no sabemos dónde va a ir la señalización en este momento. En este 
momento lo que se está haciendo es delegar en el Consell Comarcal el estudio del 
proyecto y la redacción y ejecución y cuando esté ejecutado podremos saber dónde va 
a ir la señalización. 

Sra. Ponsa: bé, doncs ja ens informaran quan ho tinguin.  

Sr. Roger: només demanar coordinació entre Cultura, l’Arxiu i Turisme, perquè hem 
passat per aquest municipi, com en tantes altres coses, que teníem mancances i ara 
que no tinguem un overbooking de senyalització i tinguem senyalitzacions que deriven 
del procés participatiu que també regulen béns d’interès, que es puguin repetir en 
aquest projecte del Consell Comarcal, coordinin-se bé entre tots perquè no ens trobem 
dos senyalitzacions, que amb diner públic, amb una segurament farem la feina.  

Sr. Hasko: aprovechando a contestar a la Sra. Ponsa, de porque no he defendido la 
propuesta. Es porque, como dice el Sr. Ramir, es un trabajo entre varias regidorías y 
creemos conveniente que lo haga el portavoz del gobierno.   

Sr. Zaldo: des de la CUP, venim alertant des de fa temps que cal a Malgrat de Mar 
diversificar les formes de turisme. És un poble que sabem que el turisme és la font 
principal d’ingressos per gran part de la població i creiem que és necessari diversificar 
aquest turisme i no centrar-lo únicament i exclusivament en les fórmules que 
disposem, per tant, veiem positives aquestes vies turístiques per aquest mateix motiu. 
Per tant, votarem favorablement.  

Dictamen de la Comissió Informativa Directorial, de data 13 de febrer de 2020. 

Vista la proposta de la regidoria de Turisme, de data 14 de febrer de 2020, el Ple 

de l’Ajuntament per assentiment dels disset membres presents, acorda: 

Primer. Aprovar el Conveni de col·laboració i delegació de competències entre el 
Consell Comarcal del Maresme i l’Ajuntament de Malgrat de Mar, com a municipi 
afectat pel projecte L’herència del Maresme. Rutes turístiques pel patrimoni cultural de 
la comarca, a cofinançar pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (Programa 
operatiu FEDER 2014-2020), eixos prioritaris 4 i 6. 
 



 

 

Segon. Facultar al Sr. Alcalde per la signatura d’aquest conveni. 
 
Tercer. Queda condicionada l’aprovació d’aquest conveni, a l’aprovació d’una 
modificació pressupostària per tal de fer front al compromís pres per aquest 
Ajuntament el passat 2018, amb els imports reflectits a la Memòria de la Regidoria de 
Turisme. 
 
Quart. Notificar el present acord al Consell Comarcal del Maresme. 
 
Cinquè. Notificar el present acord al departament de Serveis Econòmics de 
l’Ajuntament de Malgrat de Mar. 
 
9. - Moció del GPM ERC de denúncia d'actuacions racistes. 
 
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=20200220&punto=9 
 
Actualment vivim una situació d’auge en els fluxos migratoris al Mediterrani que tenen 
un efecte directe en la societat, la política i l’economia dels Països Catalans. Aquest 
increment de les persones migrants que arriben al nostre país es deu a diversos 
factors que afecten especialment a països de la Conca del Mediterrani, del continent 
Africà i de l’Orient Mitjà, com són el major nombre de conflictes bèl·lics, el continu ofec 
econòmic al que el sistema capitalista sotmet a aquests països o les greus 
conseqüències que està reportant el canvi climàtic.  
 
Davant d’aquest context, els Països Catalans s’han erigit com a líders en l’acollida 
d’aquestes persones migrades, però ha estat la societat civil qui, amb iniciatives com 
Volem Acollir o Open Arms, han encapçalat la defensa dels drets i les llibertats de la 
nova ciutadania. L’administració s’ha trobat desbordada a causa de la falta de 
recursos, de la incapacitat de coordinació i cooperació entre administracions, de 
l’existència d’una Llei d’Estrangeria que atempta directament sobre els drets i llibertats 
de les persones migrades i, sobretot, de la manca de voluntat per part del Govern 
Espanyol i de la Unió Europea de treballar per cercar solucions efectives que permetin 
arreglar d’arrel els problemes que condueixen a aquestes persones a marxar de casa 
seva.  
 
A aquesta incapacitat de l’administració per fer front a la situació exposada, se li ha 
d’afegir un factor més que atempta directament contra l’acollida i la integració 
d’aquestes persones migrades: l’extrema dreta. No sols la seva presència, el seu 
discurs i els seus atacs dirigits cap a qualsevol tipus de multiculturalitat, sinó 
l’assumpció per part d’altres forces polítiques del discurs i la narrativa xenòfoba que 
els partits neo-feixistes prediquen. Això junt amb la falta de voluntat per aïllar aquests 
tipus de partits a les institucions està erigint més murs que dificulten enormement la 
inclusió d’aquestes persones en el teixit social dels Països Catalans.  
 
És necessari tindre en compte que aquestes persones estan abandonant casa seva 
per garantir la seva pròpia supervivència i fins que no assoleixen el seu objectiu 
d’arribar a Europa es veuen exposats a un seguit de situacions molt difícils de 
gestionar a nivell psicològic. Tot aquest bagatge emocional s’amplia amb les dificultats 
burocràtiques a les quals l’administració els sotmet, a les traves que es troben per 

http://videoacta.ajmalgrat.cat/?pleno=20200220&punto=9
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integrar-se en la nova societat i amb les diferències que existeixen entre ells i la 
població nativa, agreujant-se encara més si parlem de joves migrats no acompanyats. 
Tot plegat requereix d’una assistència i d’una atenció pròxima, en la qual els municipis, 
els ajuntaments i el teixit social i associatiu local hi tenen un paper cabdal.  
 
Des del Jovent Republicà i Esquerra Republicana defensem que els Països Catalans 
han estat, són i seran punt de trobada de diferents cultures i terra d’acollida, i per això 
elaborem un document que garanteixi que a nivell municipal això sigui una realitat.  
 
Amb aquesta moció Malgrat de Mar es declara municipi lliure de racisme. 
 
Dictamen de la Comissió Informativa Directorial, de data 13 de febrer de 2020. 

Vista la moció del GPM ERC, de data 11 de febrer de 2020, el Ple de l’Ajuntament 

per assentiment dels disset membres presents, acorda: 

Primer. Col·laborar amb la Generalitat de Catalunya i la Direcció General d’Atenció a 
la Infància i l’Adolescència per garantir una acollida digne i integradora d’aquelles 
persones migrades que esdevinguin nous ciutadans del municipi.  
 
Segon. Elaborar un pla d’acollida municipal, amb termini màxim a la fi del mandat 
present, que es focalitzi en la correcta inclusió de les persones migrades en el teixit 
social del municipi.  
 
Tercer. Coordinar-se amb les diferents forces de seguretat, policia local i mossos 
d’esquadra, per combatre els rumors falsos sobre seguretat que criminalitzen i 
estigmatitzen a les persones migrades.  
 
Quart. Coordinar-se amb el teixit associatiu del municipi per garantir una millor i major 
integració de les persones migrades a través de les eines que aquests proporcionen.  
 
Cinquè. Els diversos grups municipals representats en aquest ple es comprometen a 
no assumir els discursos i la narrativa de l’extrema dreta i a no pactar i aïllar 
institucionalment a aquells partits polítics que representin a l’extrema dreta.  

Sr. Albert: llegeix íntegrament la moció. 

Sr. Zaldo: gràcies companyes i companys d’ERC per aquesta moció. M’interessen 
sobretot els punts 2 i 5 d’aquesta moció que porten a plenari. Elaborar un pla d’acollida 
municipal, amb termini màxim a la fi del mandat. En cas que aquesta moció prosperi, 
que així espero, que sàpiguen que des de la CUP demanarem d’aquest acord que no 
sigui fins a la fi del mandat, sinó que puguem anar teixint un recorregut. I el punt 5, els 
diversos grups municipals representats en aquest ple es comprometen a no assumir 
els discursos i la narrativa de l’extrema dreta, va en la línia del prec que vaig fer jo al 
Ple de novembre, si no recordo malament, en el que demanava que ens 
comprometéssim totes i tots a combatre activament aquestes mentides que fan créixer 
i s’ha demostrat que fa créixer l’extrema dreta. Evidentment, hi votarem a favor i dos 
coses. Contra el racisme: antiracisme; contra el feixisme: antifeixisme sempre.  

Sr. Serret: abans de fer el posicionament, el sentit del vot, evidentment, serà a favor, 
com no pot ser d’una altra manera, en qualsevol d’aquelles mocions que vagin en 



 

 

aquesta línia, el nostre posicionament sempre ha estat a favor i serà a favor. Però sí 
que m’agradaria fer alguns aclariments en el fet que potser el que cal és difondre les 
accions d’acollida que, des de la regidoria de Serveis socials es fan, coordinadament 
amb les accions d’acollida que es fan des del territori, els treballs que es fan des de la 
Direcció General de la Infància. No és res nou, qualsevol persona que ha arribat nova 
al municipi, a nivell d’estrangeria, sap que des de serveis socials es fa una acollida. 
També un acompanyament pel que fa a la llengua. Recollim també aquesta crítica 
constructiva, entenc, perquè si hi ha aquest punt número 2 no s’està fent aquesta 
difusió correctament i per tant, difondre sobretot aquelles accions que ja s’estan fent i 
actualitzar tot el que calgui actualitzar. Per altra banda, també, des de la regidoria de 
Seguretat ciutadana, hi ha un punt que ja s’està complint, és així i és obvi, i són les 
funcions que una Administració ha de disposar a la ciutadania, a la nova ciutadania, i 
posar en valor aquesta tasca que es fa i l’acompanyament dels nous ciutadans i 
ciutadanes que arriben a Malgrat per donar una benvinguda i un acolliment com cal. I 
evidentment, tot el suport a la moció i el posicionament que hauria de ser una realitat i 
no hauria de fer falta que hi haguessin mocions com la que avui presenten, perquè 
voldria dir que tenim una convivència exemplar.  

Sra. Ponsa: nosaltres evidentment també hi donarem suport i el segon punt, que és el 
d’elaborar el pla d’acollida municipal, mà estesa per donar un cop de mà si fa falta, en 
l’elaboració d’aquest pla.  

Sr. Mercader: l’opinió del PSC també és favorable.  

10. - Moció del GPM CUP-AM i ERC, per un posicionament de l'Ajuntament de 
Malgrat de Mar en relació a la visió estratègica cap a la desembocadura i delta de 
la Tordera. 
 
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=20200220&punto=10 
 
Antecedents 
 
Entre els dies 20 i 23 de gener de 2020 a la península ibèrica i a la Catalunya Nord es 
va desencadenar el Temporal Glòria; els efectes d’aquest a la conca mitja i baixa de 
la Tordera van sobrepassar les previsions ja que els seus precedents – que n’hi ha – 
se situen molt allunyats en el temps. Aquest espaiament en la Història crea la falsa 
sensació que allò que es plasma en mapes d’inundabilitat té una probabilitat 
d’ocurrència ínfima, en un termini molt i molt llarg i/o, que en qualsevol cas, l’abast no 
serà ni de bon tros aquell que es pronostiquen en els casos més extrems.  
 
A Malgrat de Mar les repercussions del “Glòria” han tingut 4 col·lectius principalment 
afectats:  
 

1. El sector agrícola del Pla de Grau, amb pèrdua de collites, maquinària i 
instal·lacions infortuni que se suma al seguit de greuges que ja de per si pateix 
el sector.  
 

http://videoacta.ajmalgrat.cat/?pleno=20200220&punto=10
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2. Les activitats econòmiques dels càmpings, la superfície ocupada dels 
quals ha quedat completament negada, causant importants destrosses en 
aquestes instal·lacions turístiques.  
 
3. Les activitats industrials situades a la Pomereda, que també s’han vist 
afectades per les inundacions havent de reorganitzar els accessos per 
minimitzar les pèrdues de producció.  
 
4. Les persones usuàries de transport ferroviari, al quedar inutilitzat el pont 
que creuava el riu Tordera unint Malgrat de Mar amb Blanes i permetent l’accés 
a les comarques gironines en tren.  

 
El 31 de Gener de 2020, en sessió plenària extraordinària, s’aprova per unanimitat la 
“Sol·licitud per declarar el terme municipal de Malgrat de Mar com a zona afectada 
greument per una emergència de protecció civil, per tal que s’adoptin mesures urgents 
per a pal·liar els danys causats pel temporal”  
 
El 2 de Febrer de 2020 es realitza una neteja de platges organitzada per l’ajuntament 
de amb la col·laboració de nombroses entitats municipals amb l’objectiu de retirar 
brossa i facilitar els serveis de neteja i preservació de la zona. Hi participen 
aproximadament 1000 persones de manera voluntària.  
 
El 8 i el 10 de Febrer de 2020 la ciutadania alerta que s’han detectat actuacions 
unilaterals en la zona dels càmpings en benefici dels mateixos sense el permís 
corresponent i que alteren i perjudiquen l’ecosistema proper.  
 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS  
 
1. La Tordera és un riu sobreexplotat al qual se li ha constret la llera i se li ha ocupat la 
plana d’inundació. És també un espai natural protegit considerat dins la Xarxa Natura 
2000, que conté hàbitats d’interès i abundant biodiversitat i és important que aquesta 
ambdues facetes es tinguin en compte a l’hora de prendre decisions.  
 
2. Les conseqüències del temporal evidencien que el risc d’inundació és real i que una 
ordenació territorial i disseny i implantació d’infraestructures i activitats que no té en 
compte aquest factor no fa més que agreujar les conseqüències de la exposició a 
aquest risc. Cal analitzar el grau de vulnerabilitat de les persones potencialment 
exposades a un perill per estar en aquestes zones realitzant activitats diverses.  
 
Si a més, a uns fenòmens naturals se li suma l’efecte del canvi climàtic, la magnitud de 
les conseqüències s’acaba accentuant.  
 
3. El Glòria suposa una nova oportunitat per a la recuperació funcional i ecològica de 
la desembocadura i delta de la Tordera. L’aportació de sediment i el major cabal han 
començat a regenerar la morfologia pròpia d’un front deltaic i han recuperat hàbitats 
perduts i degradats.  
 
4. El govern municipal, al no mostrar cap mena de rumb definit ni estratègia cap a 
l’entorn de la desembocadura i el front costaner proper, propicia que des dels 
càmpings s’actuï per iniciativa pròpia, sense criteri tècnic ni autorització, amb l’única 



 

 

premissa de la defensa dels seus interessos privats encara que això perjudiqui 
greument l’ecosistema proper.  
 
5. En tot aquest context cal destacar diferents iniciatives sorgides de la ciutadania – 
com ara la Plataforma Preservem el Litoral, que batalla per no permetre actuacions 
agressives en el litoral – i la creació de la Taula de la Tordera – un espai de 
governança que integra actors locals, administracions, entitats, científics, naturalistes, 
... que intenten desenvolupar una estratègia per a la recuperació dels equilibris socials 
i ecològics a la baixa Tordera.  
 
Per això, es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents  
 
Acords: 
 
Primer. Que s’impedeixi de forma efectiva que els càmpings actuïn unilateralment en 
l’àmbit del front costaner i que afectin de qualsevol manera la llacuna creada o l’entorn 
de la desembocadura. Cal que limitin les seves actuacions a la neteja de la part interior 
de les seves instal·lacions i que no interfereixin en un àmbit en el que no tenen 
competència.  
 
Segon. Que el Govern municipal de Malgrat de Mar descarti i rebutgi totes aquelles 
polítiques d’actuació que comporten solucions dures i agressives en el litoral, com ara 
la construcció d’esculleres i la regeneració artificial de platges.  
 
Tercer. Que el Govern municipal traslladi a l’oposició i a la ciutadania el contingut de 
les converses mantingudes amb els òrgans competents (Costes de l’Estat, 
Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, Agència 
Catalana de l’Aigua, etc.) respecte a les afectacions i possibles actuacions a l’àrea del 
delta de la Tordera.  
 
Quart. Que s’obri un període de reflexió que permeti considerar conceptes com ara la 
deconstrucció, la renaturalització i la protecció efectiva dels valors naturals de la 
desembocadura i delta de la Tordera, la reubicació de les activitats econòmiques  
turístiques, la reducció de la vulnerabilitat davant el risc d’inundació i, en definitiva, la 
revisió del model de desenvolupament actual.  
 
Cinquè. Que les decisions a prendre siguin consensuades amb els diferents actors del 
territori i que s’aprofitin les iniciatives ciutadanes ja engegades – com la Taula de la 
Tordera – i se li atorgui la importància que mereix, de manera que transcendeixi de ser 
un exercici interessant de participació ciutadana i esdevingui un important recurs per 
als òrgans de gestió i decisió.  
 
Sisè. Que s’actuï en pro de la renaturalització i la protecció efectiva dels valors 
naturals de la desembocadura i delta de la Tordera així com en la reducció de la 
vulnerabilitat davant el risc d’inundació.  
 
Setè. Que es reconegui la importància del Pla de Grau com a espai agrari de primer 
nivell i conformador de paisatge d’interès i funcional en termes de connectivitat i 
biodiversitat.  
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Vuitè. Comunicar els acords presos als òrgans competents així com als ajuntaments 
dels municipis que configuren la zona de la conca baixa de la Tordera (Blanes, 
Palafolls, Tordera), administracions supramunicipals (Departament de Territori i 
Sostenibilitat, -Medi Natural, Costes i Urbanisme-, Agència Catalana de l’Aigua, DARP, 
Consells Comarcals del Maresme i de La Selva, Diputacions de Barcelona i Girona i 
Delegació de Costes del Ministeri de Transición Ecológica), així com a les institucions, 
entitats, associacions i col·lectius implicats i amb potencial intervenció i incidència a la 
zona (Taula de la Tordera, CEAB-CSIC, Observatori de la Tordera, plataforma salvem 
el litoral, etc).  
 

Obert el torn d’intervencions 

Sr. Zaldo: Hi ha dues modificacions en els acords, a proposta del grup municipal 
d’ERC. Jo, ho llegiré al complet, vénen incloses. Són en l’acord segon i quart. Llegeix 
la moció. Per afegir, això era purament de la moció, i ara faig unes aportacions 
cronològiques que de com hem acabat avui en el Ple ordinari portant aquesta 
demanda de posicionament. El 28 de gener, vam llençar un primer comunicat i vam fer 
arribar el comunicat a cadascun dels grups municipals, en el que des de la CUP ja 
fèiem una anàlisi i unes exigències i ja deixàvem clar quina era la nostra visió respecte 
la situació. El 31 de gener, en Ple extraordinari, vaig reiterar aquest posicionament i 
vaig demanar també posicionament al govern. El 10 de febrer, vam llençar un segon 
comunicat que demanava aquest posicionament a la resta de partits i de nou, també, 
als que conformen el govern. I el 13 de febrer, fa una setmana, a Comissió informativa, 
vam portar aquesta moció. Han tingut una setmana per treballar-la i nosaltres hem 
reivindicat que preteníem que fos una moció que representés a tot el Consistori i per 
aquest motiu hem iniciat converses amb els diferents partits, per si hi havia qualsevol 
aportació a fer, qualsevol crítica, poguéssim seure, poguéssim parlar i poguéssim 
incorporar-les per tal de fer un text conjunt que avui pogués ser aprovat aglutinant les 
sensibilitats dels 5 grups. En aquest sentit, JxM ja ens va comunicar el seu suport, 
ERC amb un parell de propostes també el seu suport, i en principi, vèiem que des del 
PSC es veia amb bons ulls aquesta moció, cosa que ens va alegrar molt, perquè vam 
considerar que hi havia indicis que s’aprovaria. No obstant això, ahir vespre se’ns va 
informar que en Joan Mercader, l’Alcalde, demanava que aquesta moció quedés sobre 
la taula, en pro de poder estudiar alternatives que poguessin aglutinar més institucions. 
Nosaltres, com a CUP, vam demostrar la negativa de retirar aquesta moció, de deixar-
la sobre la taula, i el darrer grup que queda per anomenar, JxCAT, aquest matí ens ha 
exposat el seu posicionament, que és contrari a la moció. Bé, dit això, el debat que 
considerin.  

Sr. Roger: Jo preferiria intervenir a posteriori, perquè entenc que el company de la 
CUP ha fet una exposició d’aquesta moció i crec que els que estan interpel·lats en 
aquest moment són els dos grups de govern. En tot cas, si hi hagués alguna cosa a dir 
per part d’ERC ho faríem posteriorment.  

Sra. Ponsa: nosaltres també ja vam comentar quin era el nostre posicionament amb la 
CUP i estem amb la línia del que ha dit el Sr. Roger, esperarem a la seva defensa. 

Sr. Mercader: jo parlaré com a PSC. Tanmateix, la línia del govern és una, per tant, la 
resposta ha sigut la mateixa. Jo no m’ho prenc com una defensa que hagi de fer 
d’aquesta moció, del posicionament, perquè crec que és un debat que no es resol ni 



 

 

en cinc ni en deu minuts, no s’ha resolt en anys com perquè es resolgui amb una 
moció ara mateix. La defensa, fer puntualitzacions, la defensa del Pla de Grau està 
protegit des de que hi ha gairebé ajuntaments democràtics. El càmpings també fa 
molts anys que estan afectats. No és des d’ara. I per tant, ens alegrem que la CUP o 
d’altres partits se sumin a protegir aquest espai, que ja fa molts anys que està protegit, 
per això dic que no és ara, està protegit des de que vostè Sr. Zaldo i jo encara no 
havíem nascut, per tant, no és cap novetat que ara es vulgui protegir el Pla de Grau, 
perquè fa moltíssims anys que està protegit i simplement és seguir aquesta línia. 
Vostès proposen la renaturalització, converses amb els òrgans competents. Això, com 
hem comentat abans, en el meu despatx, això ja s’està fent, la renaturalització per 
exemple, aquest matí el govern ha tingut una reunió al Ministeri de Costes i la 
renaturalització del frontal litoral de davant dels càmpings, no hi haurà dragues, ho dic 
pels missatges alarmistes que s'han pogut llençar des d’un sector. No hi haurà 
dragues, no hi haurà esculleres, no hi haurà aportació de sorra. Tranquil·litat davant 
d’això. Costes i l’Ajuntament han acordat tirar endavant la renaturalització d’aquest 
camí que serà peatonal, que serà de terra i donarà espai a la platja. No hi haurà pas 
de vehicles, per tant, és el que hem comentat anteriorment. Amb el contingut, com ha 
dit vostè, podem estar molt d’acord. I com ha dit també vostè, el que creiem més enllà 
del contingut, és que hem d’anar tots a una i l’Ajuntament de Malgrat no pot anar per si 
sol a aconseguir el que diem, aquesta renaturalització. Sí que podem fer passos, però 
hem d’anar en un conjunt, perquè aquí hi ha moltes administracions supramunicipals 
que hi tenen competència, com és l’ACA, com és Costes, com és fins i tot Turisme. 
Llavors, què hem proposat? Com vostès diuen en el punt cinquè, em sembla que és, 
consensuar les decisions a través de la taula del Tordera amb tots els agents 
implicats. Malament comencem si posem el posicionament de l’Ajuntament de Malgrat 
sense consultar els agents implicats i els ajuntaments que estan a la Taula del delta 
del Tordera. Per això dic, que en el contingut podem estar d’acord, per això hem 
mostrat que amb el contingut podríem arribar a certs acords, retirant també certs 
punts, però també hem dit i hem deixat clara la nostra opció que és la que us vam 
traslladar i avui us hem tornat a dir, és de deixar-ho sobre la taula. No estem dient ni 
de votar-ho en contra, és lo que diem, en el contingut podem estar d’acord. 
Simplement estem dient perquè no comencem a parlar amb tots els agents implicats o 
almenys amb els ajuntaments que estan al delta de la Tordera, fer una moció conjunta 
i la portem a tots els plenaris dels ajuntaments. És una qüestió de forma o d’oportunitat 
més que de contingut. Per tant, estem d’acord sobretot en aquest cinquè punt, que es 
consensuïn les decisions. Per tant, la nostra proposta no és votar-la en contra, és 
simplement deixar aquest punt sobre la taula, parlem, dialoguem amb les altres 
administracions i tornem a portar aquesta moció amb el màxim consens possible, 
també de les altres administracions. Aquest és el nostre posicionament.  

Sr. Serret: com que demana el posicionament dels grups i ha fet la seva intervenció 
dient que el posicionament del nostre grup era contrari, no és això el que li he 
transmès, precisament el que li he transmès és que demanàvem deixar sobre la taula 
una moció que diu moció per un posicionament de l’Ajuntament de Malgrat de Mar en 
relació a la visió estratègica cap a la desembocadura i el delta de la Tordera. Un 
posicionament existent, un debat que no és nou, que en aquesta taula hi ha sigut 
diverses vegades i hi ha el treball al darrere de molts regidors i regidories de diferents 
grups municipals, que han portat l’estratègia d’aquest Consistori a com vol la 
desembocadura i el delta de la Tordera i per tant, hauria de ser una nova visió 
estratègica, per tant, ja començaríem canviant el títol d’aquesta moció, si és que es vol 
modificar el planejament urbanístic municipal que tenim actualment. També li he 
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avançat aquest matí que demanàvem un consens generalitzat, no només d’aquest 
Consistori sinó de tots els agents implicats del territori de Malgrat, però també de tots 
els agents implicats del territori de Palafolls, Blanes, Tordera i perquè no, dels 18 
municipis que formen part del riu Tordera, perquè fer un posicionament únic i exclusiu 
només de l’Ajuntament de Malgrat no té prou força com per poder fer accions 
conjuntes si no ens les creiem així. I de fet, he demanat explícitament si hi havia un 
posicionament clar dels municipis del voltant i encara no el tenen i demanen si us plau 
que hi hagi aquest debat conjunt, aquesta reflexió prèvia a qualsevol posicionament 
que comencem a fer les diferents administracions locals. Sobre la moció, sobre el punt 
1 que diu que cal que es tingui en compte que el delta és un espai protegit dins de la 
xarxa Natura 2000 que conté biodiversitat i s’ha de tenir en compte a l’hora de prendre 
decisions. Sempre s’ha tingut en compte, Sr. Zaldo, precisament amb l’objectiu que 
tots els projectes de creixement territorial que es realitzen en aquests habitats, estiguin 
orientats a mantenir la integritat dels sistemes naturals del 2017, que es va crear la 
taula de la Tordera, i l’Ajuntament de Malgrat en forma part, juntament amb altres 
ajuntaments, càmpings, pagesos, plataformes, científics, observatori de la Tordera de 
la Universitat Autònoma de Barcelona, l’ACA, Costes, entre d’altres. Crec que això, 
com a mínim, ja apunta quina és i quina ha estat la voluntat de l’Ajuntament de Malgrat 
i en tant que aquest govern participa també d’aquesta taula, representant l’Ajuntament 
de Malgrat, penso que diu molt de la manera clara, de quina és la voluntat i definició a 
l’hora de prendre decisions. Sobre el punt 4, també queda clar que l’enunciat que fan 
on diu que el govern municipal, al no mostrar cap mena de rumb definit ni estratègic 
cap a l’entorn de la desembocadura, queda clar que l’enunciat d’aquest punt no el 
podem compartir, de cap manera, en tant que parteix d’un error. No és cert que aquest 
govern no tingui rumb ni estratègia per la desembocadura de la Tordera. Com és 
inacceptable que s’afirmi que la manca de definició del govern propicia accions dels 
càmpings sense criteri ni autorització. En tot cas, enumerin aquestes accions i aportin 
proves per iniciar les accions oportunes, perquè aquest govern, vostès diuen que a 
iniciativa popular el 8 i 10 de febrer la ciutadania alerta que s’han detectat actuacions 
unilaterals. Aquest govern, el dia 6 va paralitzar aquestes obres, que no es podien fer. 
Per tant, aquest Govern té un rumb. Aquest Govern va aprovar una llicència 
d’enderroc de les finques afectades a primera línia, fa un mes endarrere. I per tant, els 
càmpings que estan autoritzats amb aquesta llicència, estan enderrocant aquestes 
finques que a més a més han estat malmeses a posterior de tenir la llicència 
d’enderroc. I això és perquè hi ha un rumb. Hi ha un projecte d’ordenació municipal. 
Per altra banda, la creació de la Taula ha estat impulsada, com dèiem, pels 
ajuntaments de Tordera, de Blanes, de Palafolls, de Malgrat, a través de l’aprovació 
d’un acord de Ple que en aquesta proposta acorda, entre altres, la creació i la 
convocatòria d’una primera taula de treball sobre el delta de la Tordera en que hi 
tinguin representació els ajuntaments de Malgrat, Blanes, Tordera, Palafolls, l’ACA, la 
Direcció General de Costes, una representació del CEA, de l’observatori de la Tordera, 
entitats mediambientals, i representació dels propietaris dels càmpings afectats a 
banda i banda del riu. Que aquesta taula de treball tingui com objectiu la recuperació 
dels equilibris socials i ecològics del delta de la Tordera i reduir la seva vulnerabilitat al 
canvi climàtic. Aquest objectiu es vol assolir mitjançant la redacció i l’estudi d’un pla 
d’actuació integral de recuperació del delta de la Tordera, de la platja de Malgrat i la 
platja de s’Abanell de Blanes, que contempli les mesures necessàries per retornar 
l’equilibri del delta de la Tordera i les platges, així com que coordini les figures de 
planejament i protecció conjunta del delta. La prioritat de la taula és establir consens 
cara a definir les estratègies i objectius. En cap cas penso que s’hagi d’utilitzar de 
manera partidista i oportunista a cada temporal que hi hagi. Ho sento però és així i 



 

 

permeti’m que m’estengui, però es posa de manifest, i això també li he transmès 
aquest matí, punts que són erronis. Fa molts anys que l’Ajuntament de Malgrat treballa 
i batalla i s’ha posicionat, com ja he dit, amb objectius molt clars en el POUM. Per cert, 
amb un ampli consens, en el que ERC es va despenjar en l’últim moment i va votar en 
contra d’aquest POUM i va ser aprovat per PSC, CiU, PP i IC-V d’aquell moment, en la 
línia de l’establiment de les qualificacions de sòl no urbanitzable que reconeguin i 
fomentin els usos propis de la pagesia i d’altres que per la seva naturalesa no són 
compatibles amb el sòl urbà i també que preservin àrees i paisatges d’especial interès. 
La reordenació de l’àrea dels càmpings del cap de la Tordera, en relació al projecte de 
restitució mediambiental del delta. Un cop engegades les tasques de revisió d’aquest 
planejament i redactat el document del POUM, els objectius que es declaraven 
formalment són l’objectiu número 9, el pla proposa una nova ordenació en el front 
litoral de sòl no urbanitzable corresponent als càmpings del delta de la Tordera, que 
comporta la memòria 27, definició d’una gran peça de terrenys destinats a sistema de 
protecció de la ribera i el delta de més de sis hectàrees d’extensió, mitjançant la qual 
es vol fer compatible la necessitat de posar en valor un dels drets amb més interès del 
municipi des del punt de vista ecològic i paisatgístic, amb els interessos privats dels 
titulars dels establiments de càmping. De manera complementària, es proposa 
l’estructuració dels càmpings a partir d’un accés viari únic des del camí de Mas Bages 
que permeti l’evacuació dels espais exteriors i la ubicació de diferents xarxes de 
serveis que s’han d’implantar per millorar aquests establiments. També influeix en la 
nova ordenació de la zona de supressió de vial alternatiu en diagonal que el 
planejament anterior proposava en la part posterior dels càmpings de la zona. Avui, un 
camí inexistent que com hem comentat, s’ha de naturalitzar i s’ha de poder reflexionar 
en quina nova via i direcció anem. També és cert que paral·lelament es van anar 
aprovant instruments i lleis que afectaven aquest sector, d’acord amb les normatives 
europees, un mapa de perillositat i de les zones inundables de l’ACA i del PDUSC, per 
exemple. Ja li he dit abans, que no l’hem descobert ara aquest debat, i el que no es 
pot afirmar a la lleugera és que el Glòria evidencia que el risc d’inundacions és una 
inundabilitat real. A mi em perdonareu, però crec que l’ACA quan fa un mapa de 
perillositat, les zones inundables, crec que ho fa amb uns paràmetres reals i 
evidenciables. I sobre el punt 1, que demana que impedeixi de forma efectiva als 
càmpings que s’actuï unilateralment en l’àmbit del front costaner i que efectuí de 
qualsevol manera la llacuna creada. Crec que la lògica diu que els càmpings no poden 
fer, com ja li he dit abans, actuacions unilaterals en el front costaner. Si algú ho fa, 
prenem mesures. Però no pot criminalitzar a tot un sector. Actuacions en el front 
costaner i afectacions a la llacuna o en l’entorn de la desembocadura, l’Ajuntament pot 
actuar dins de l’àmbit de les seves competències, que és el que hem fet, i en aquest 
territori concorren les competències de Costes de l’Estat i de l’ACA. L’Ajuntament està 
obligat a cooperar, col·laborar, i coordinar-se amb les altres administracions públiques, 
i això és el que fem. I per tant, haurem d’informar, com hem fet, si es detecta que es 
fan obres sense autorització d’aquests organismes. Pel punt 2, li haig de dir que quan 
diu que el govern municipal de Malgrat descarti i rebutgi totes aquelles polítiques 
d’actuació que comporten solucions dures i agressives, sense problema ho podríem 
aprovar tranquil·lament, de fet, el nostre grup municipal ja va votar contra les últimes 
regeneracions de la platja, perquè ho consideràvem agressiu i ineficaç. Del punt 3, dir-
li que quan diu que el govern municipal traslladi a l’oposició i la ciutadania el contingut, 
el govern municipal està actuant amb absoluta transparència, explicant les reunions i 
és més que obvi. Des del minut zero estava clamant a les administracions competents 
i actuant amb transparència. Ara, també deixi’m que li digui que el resultat de les 
converses mantingudes amb els òrgans competents es podrà traslladar de forma real 
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a la ciutadania quan es concreti amb resolucions i amb actes administratius, ja que 
moltes vegades aquestes converses, vostè ha estat present en algunes, en el territori, 
quan són converses i prou, no té la validesa que té un document quan traslladen una 
comunicació formal amb informacions que són definitives i no les que no ho són. Pel 
que fa al punt 4, que s’obri un període de reflexió que permeti considerar conceptes 
com ara la deconstrucció, la renaturalització i la protecció activa dels valors naturals de 
la desembocadura i del delta de la Tordera, la reubicació de les activitats econòmiques 
i turístiques, la reducció de la vulnerabilitat davant del risc d’inundació i en definitiva, la 
revisió del model de desenvolupament actual. La reflexió ja li he dit, sempre és 
benvinguda, evidentment, i l’hem de fer. De fet, la reflexió hauria de ser prèvia a la 
presentació d’aquesta moció i això també li he dit, perquè aquesta moció és un 
instrument que ha de sortir precisament d’aquesta reflexió. La desembocadura del riu 
la Tordera i la zona del Pla de Grau són un àmbit en el que concorren valors naturals 
d’alt valor ambiental i paisatgístic, però també activitats econòmiques com la pagesia, 
el turisme i la indústria. En aquests àmbits incideixen competències d’altres 
administracions, costes, aigües, medi ambient, agricultura i turisme, i per tant, també 
considerem necessari una planificació territorial d’un abast superior a l’exclusivament 
municipal. I així reiterem, necessitem estratègies comunes amb Blanes, Palafolls i 
Tordera. Seguidament, i precisament el punt 5, que les decisions a prendre siguin 
consensuades amb els diferents actors del territori. Precisament, potser caldria 
treballar amb la Taula de la Tordera. No ho sé, però no comparteixo aquesta manera 
de fer de presentar una moció anomenant la Taula i demanant que se li doni 
importància, la que es mereix, i que després s’actuï al marge d’aquesta mateixa Taula. 
Jo ho trobo una incongruència. I precisament, el document que anem a aprovació ha 
de poder partir d’aquesta Taula, ha de poder partir d’un document consensuat que els 
diferents ajuntaments del territori puguem votar, com també ha fet el seu 
posicionament l’alcalde. Punt 6. Que s’actuï amb pro de la renaturalització i la 
protecció efectiva dels valors naturals de la desembocadura i del delta de la Tordera, 
així com en la reducció de la vulnerabilitat davant del risc d’inundació. Correctíssim. Ja 
estem actuant en la protecció efectiva dels valors naturals del riu, com és un exemple 
el pla especial i el projecte per l’eliminació del camp de tir. Punt 7, que es reconegui la 
importància del Pla de Grau com espai agrari de primer nivell i conformador de 
paisatge d’interès i funcional en termes de connectivitat. La importància del Pla de 
Grau no l’han descobert vostès, és evident, això ho sabem tots, que és un territori d’un 
alt nivell natural i que hem de potenciar, i és evident, i em torno a remetre al POUM i 
als altres instruments que ha aprovat l’Ajuntament de Malgrat. Sempre s’ha reconegut 
el seu valor i a més, ha estat un reconeixement compartit dels diferents grups 
municipals que han passat pel Consistori fins a data d’avui. Per mi, aquest punt no 
està ben formulat i tot això li he comunicat. El Pla de Grau està qualificat d’acord amb 
el Pla Director Urbanístic del Sistema Costaner, com a C1, és a dir, un sòl no 
urbanitzable costaner 1, que és una de les qualificacions de més protecció pel seu 
valor intrínsec i per la seva capacitat de connexió, de sector, entre els àmbits més 
pròpiament del litoral i els interiors, terra endins o per concurrència, altres valors 
dignes de protecció en coherència amb els objectius dels plans. El pla territorial 
Metropolità de Barcelona també qualifica els terrenys com espais oberts i dins 
d’aquests, com un espai de protecció especial d’interès natural i ambiental. Per tant, 
aquest àmbit ja disposa d’una protecció específica pel planejament territorial que 
vincula el planejament municipal. Sincerament, li dic molt clar i li he dit aquest matí, no 
busquem cap tipus de confrontació. Des del primer moment, hem demanat unitat i 
consens, però tampoc podem acceptar el que digui una moció sense més, sense 
treballar-la amb els agents implicats i amb el territori. Per nosaltres, això és 



 

 

indispensable. Per nosaltres, portar a votació avui aquests acords o qualsevol acord, ja 
li adverteixo per la propera que porten d’urgència, qualsevol que vagi en la línia de 
definir el futur del delta, trepitja els sectors del delta, de la Taula, i dista de l’objectiu de 
treballar de la mà amb la resta d’Administracions, els ajuntaments, entitats, pagesos, 
càmpings, indústries i la resta de ciutadania. Consensuem. Li demano. Consensuem 
una mena de full de ruta entre tots. Però a partir d’un debat previ. Nosaltres avui 
demanarem, oficialment, perquè així ens ho permet el ROF, demanarem deixar sobre 
la taula aquesta moció i encetar aquest debat. Un debat de veritat. Fem-ho. Fem-ho 
des de la taula i si consideren que la taula no és el lloc adient, ho podem fer si volen 
recuperant el Consell de Medi ambient, amb els representants de tots els grups i els 
agents de territori implicats. Però fem, si us plau, un debat correcte, fem un debat 
previ, fem un document consensuat amb la resta de municipis, on hi hagi una línia a 
definir d’estratègies conjuntes, efectives, i que siguin fefaents perquè tot el territori 
actuï de la mateixa forma.  

Sr. Roger: jo no seré tan extens, ni molt menys, però sí que vull dir un parell de coses. 
Si la Taula es va formar, en el seu moment, va ser perquè aquest Ajuntament de 
Malgrat va tenir una iniciativa i va obrir un camí en el qual altres ajuntaments es varen 
sumar, per què van veure que era una qüestió important i penso que no té perquè ser 
diferent en aquest cas. Si en aquest Ple surt aquesta moció de l’Ajuntament de 
Malgrat, no té per què anar en detriment de que altres ajuntaments s’hi puguin sumar, 
perquè penso que el que s’hi recull i el que s’hi diu, té tot el sentit i va en la línia del 
que aconsella la gent que hi entén en temes de Medi ambient i Sostenibilitat i per tant, 
entenem que totes aquestes esmenes que vostè no troba que estigui bé el text, era 
molt fàcil, era fer un exercici de lectura i dir mira, amb això no hi estem d’acord, i jo 
estic segur que la CUP, en bona part, hagués acceptat el mateix que ha fet amb les 
petites esmenes que nosaltres hem aportat en qüestions que ens semblava que es 
podia millorar de manera de fer-la més entenedora. Realment, no acabem d’entendre 
quin motiu porta a actuar d’aquesta manera, perquè si el que volem és sumar i anar en 
una direcció, quan ens arriba un text d’un altre grup, ens els podem mirar, però totes 
aquestes reflexions les fa vostè aquí, al Ple, quan les podia haver fet anteriorment. Jo 
el que dedueixo, després de tot el que ha dit, és que vostès no es volen arremangar, 
perquè si tenim els antecedents que la Taula ha funcionat i està funcionant i vostès en 
són testimonis igual que la majoria de regidors que estan aquí i molta gent de l’entorn, 
vol dir que no tenen ganes d’impulsar això. El que es diu aquí, perquè no es pot 
traslladar a la Taula? Amb una posició de l’Ajuntament de Malgrat que estem dient, jo 
entenc, que els motius, l’exposició tots sabem que no és una qüestió transcendent, 
però a mi em semblen ben formulats. Que s’impedeixi que hi hagi actuacions 
unilaterals, sigui dels càmpings, sigui d’un pagès que vol fer una actuació que vagi per 
lliure, sigui una indústria que vol actuar en aquest entorn de manera, vull dir, estem 
demanant això. Que el govern descarti i rebutgi polítiques d’actuació que comportin 
solucions dures. Vostè mateix acaba de dir: no farem això. Si ja hi estem d’acord, 
perquè no ho hem d’aprovar? Que traslladi a l’oposició i a la ciutadania el contingut de 
converses que es fan en òrgans que vostès com a govern assisteixen, amb tota la 
legitimitat i representativitat que tenen, però que després és bo que la ciutadania i els 
agents implicats tinguin un retorn d’aquestes converses, perquè és una qüestió de 
transparència. I si hem dit que hem d’anar a la una i hem de sumar, complim-ho. No 
estic dient amb això, que en bona part vostès no hagin actuat així, però sempre, com 
totes les coses, es poden millorar, perquè hi ha hagut qüestions que ens hem 
assabentat a posteriori o hi ha hagut qüestions que nosaltres no hem tingut la 
informació en el moment puntual i que després hem vist que s’ha actuat d’aquesta 
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manera i, a vegades, hem pogut fer crítica en una cosa que pel tempo comunicatiu, no 
sabíem que es faria d’aquella manera. Per tant, és important que ens comuniquem. 
Que s’obri un període de reflexió, per considerar que la deconstrucció, la 
renaturalització i protecció de valors naturals d’aquest espai del delta i la 
desembocadura, i que es puguin reubicar activitats econòmiques que estan 
directament vinculades amb el turisme. Tots sabem que això és difícil, però si no 
posem sobre la taula la nostra voluntat, podem parlar molt, però penso que hem de 
tenir la capacitat de ser proactius i de donar suport al que s’està proposant aquí que, 
com dic, per nosaltres té tot el sentit. Donar el valor a la Taula, que el té, perquè ahir 
mateix vàrem poder comprovar en viu que és un agent i un actor molt important, 
perquè coordina demandes i inquietuds, propostes, i això és un valor que l’hem de 
preservar, l’hem de cuidar i l’hem d’impulsar i en aquest cas, l’Ajuntament de Malgrat, 
tots sabem que ho està fent i en aquest sentit, agrair al regidor i al govern que 
mantingui aquesta línia perquè pensem que aquesta Taula ens aporta uns 
coneixements i una manera de fer que la gent no valora. I per tant, perquè no cercar 
innovació en aquestes coses que estem dient? Perquè no hem de reconèixer l’espai 
del Pla de Grau? El Pla de Grau, com bé sabeu, l’anterior govern, des de la regidoria 
de pagesia, l’Ester va fer bona feina, penso. I en aquest tema de l’espai agrari vostès 
mateixos van poder escoltar ahir les esperances que el sector agrícola hi té 
dipositades, perquè això pot ser un motor per moltes coses de proximitat, de producte, 
de plantejar un territori que els pagesos ens el cuiden i que l’hem de posar en valor. I 
entenc que no té més, que la moció no diu tantes coses, Sr. Serret, diu aquestes 
coses i si vostè o el Sr. alcalde i el PSC no estaven d’acord amb alguna qüestió, 
entenc que era molt fàcil actuar de manera proactiva. Perquè sinó, si ens limitem a dir 
que hem de buscar el consens, i és clar que l’hem de buscar, perquè no creuen vostès 
que els ajuntaments de l’entorn poden estar d’acord amb un 90% del que es diu aquí? 
I amb el que no s’hi estigui d’acord, parlar-ho a la Taula. Això és una moció, és un 
impuls. No entenc, la veritat, aquesta postura i em dol, perquè penso que hem d’actuar 
de manera proactiva si, realment, volem fer front amb tot el que ens ve a nosaltres i a 
les generacions que vénen. Vostè sap que ha costat molt de constituir aquesta Taula. 
Fa molts anys que s’hi anava al darrere i és un espai de trobada i de buscar solucions, 
però entenc que aquí estem parlant de coses que són de sentit comú i que no van en 
perjudici de ningú i van a favor de tothom. Realment em sorprèn la seva actitud. 

Sra. Ponsa: des de JxM, hem vist aquesta moció com una moció per caminar plegats i 
units i amb un objectiu comú. No hem pensat mai que anés en contra ni en detriment 
d’altres ajuntaments, i evidentment es té en compte la Taula de la Tordera, que 
precisament la creació de la Taula es va fer conjuntament amb els quatre municipis 
afectats que varen prendre el compromís de vetllar per l’espai i buscar fórmules de 
coexistència entre diferents sectors. Malauradament, el Glòria ens ha fet obrir encara 
més els ulls als efectes que això pot tenir de no cuidar la zona afectada i no donar-li la 
importància que té. Per tant, nosaltres ho veiem com caminar plegats i, perquè no?, 
ser nosaltres els que siguem els promotors i que a partir d’aquí s’hi afegeixin els altres 
ens implicats.  

Sr. Zaldo: començaré pel que comentava el Sr. Mercader. Vostè comenta que amb 
aquesta moció no es resol la problemàtica. Evidentment, nosaltres no portem aquí una 
solució màgica, que aprovem això i l’endemà ja no hi ha cap problema. No portem 
això, el que portem és l’assumpció d’una declaració d’intencions. De dir, nosaltres com 
Ajuntament, igual que cadascú té el seu, cada grup, té el seu programa electoral i s’ha 
d’entendre que això és una declaració d’intencions del que pretén fer, doncs demanem 



 

 

una declaració d’intencions unànime del que es pretén fer al delta. Sabem que no és la 
solució final del problema, però és una manera de posar-hi fil a l’agulla com a 
Ajuntament, que no dic que ho facin com a govern, però potser és més positiu que ho 
fem com Ajuntament. Diu que cal dialogar amb altres Administracions per teixir un 
procediment conjunt.  La moció no exclou aquest punt. El que passa és que aquí se’ns 
planteja un dubte. Qui dialogarà amb la resta? Ho farem a través de la Taula del delta? 
Ho farà el regidor de Medi ambient en nom de l’Ajuntament? Ho farà l’alcalde? Ho farà 
el super regidor? Qui ho farà? Sigui qui sigui, té l’aval de tot el Consistori, ho farà 
realment parlant en nom de tot l’Ajuntament. Si qui ho fa no té l’aval de tot el 
Consistori, realment estem teixint un posicionament conjunt dels quatre ajuntaments o 
un posicionament de l’equip de govern amb la resta d’equips de govern? Perquè no sé 
si en la resta d’ajuntaments també es tindrà en compte a les oposicions. Vostès no 
vénen massa al Consell rector, jo sí que hi vaig, i de les oposicions de la resta 
d’ajuntaments no ve gairebé ningú. Clar, aquí el que volem és que oposició i govern 
vagin de la mà. El que facin altres ajuntaments és competència seva. Altres municipis, 
evidentment que tenen relació i per això estan a la Taula del delta i la reivindiquem 
cada vegada que en tenim oportunitat, però la casuística que tenim a Malgrat, la tenim 
aquí i prou. Les afectacions i el perill humà que tenim aquí a Malgrat amb la zona 
afectada, la tenim aquí i prou. Blanes Déu n’hi do les afectacions que tenen, però no té 
punt de comparació amb Tordera i Palafolls. Per tant, és urgent un posicionament 
unànime de Malgrat de Mar. Si no aconseguim un posicionament ni de Malgrat, 
pretenem aconseguir un posicionament dels quatre ajuntaments? Quan? Al 2030 quan 
ja no hi hagi delta? Deia que hem fet tots dos un seguit d’afirmacions d’aspectes que ja 
s’estan treballant, ja s’està fent, ja hi ha una voluntat i anant en la línia. Molt bé, doncs 
si ja s'està anant en la línia de certs aspectes que proposem nosaltres, quin problema 
hi ha en reafirmar aquests compromisos? L’Ajuntament de Malgrat de Mar té la 
voluntat de no promoure el racisme i acabem d’aprovar una moció. Doncs no aprovem 
res que ja sigui obvi que anem a fer. No, reafirmem-ho, que és important, en la política, 
també. La Taula del delta existeix des del 2017. Ja coneixem els posicionaments dels 
diferents agents que hi ha i, evidentment, que s’ha de seguir treballant, però els 
posicionaments marcs ja els coneixem, i això és el que fa difícil l’entesa, però 
evidentment no ve de nou. I els professionals, científics i membres d’entitats que hi 
participen, estan en pro de la naturalització, que no són persones amb interessos 
econòmics darrere, que volen treure’n un rèdit. La pregunta que li faig al Sr. Serret és 
si vostè considera que el delta està protegit ja i no cal que reafirmem una moció. Sr. 
Serret, no sé per on començar. Totes les apreciacions que vostè m’ha fet, totes i 
cadascuna d’elles, nosaltres li vam demanar que ens les fes. De fet, aquest matí quan 
vostè m’ha citat per intentar trobar un moment per poder-ne parlar abans del Ple, jo 
pensava que em faria el retorn amb una proposta de text de mira: JxC proposa això. A 
veure com ho podem casar, com ho podem fer, per una proposta que pugui unificar els 
5 partits. No ha sigut així. Tots els punts que vostè ha criticat de l’exposició de motius i 
d’antecedents, ens podríem haver posat d’acord sobradament. Perquè vostès saben 
de sobres que podem ser molt més contundents o molt menys. El que ens agrada 
d’aquesta moció, sobretot, no és el context, que és la nostra visió com a CUP i si no 
l’hem canviat és perquè vostès no ens han aportat les seves. Ens hem basat en la 
nostra. El que més ens agrada i volem reivindicar són els acords. Per tant, en els 
acords, ens seiem i en parlem, previ al Ple. No ha sigut possible. Diu que la reflexió 
hauria de ser prèvia a la moció. Nosaltres, des de l’endemà del Glòria, ja estem 
demanant aquesta reflexió. Ja l’estem reivindicant i els hi demanem com a grup, ho 
demanem a Ple, a la societat civil, ja l’estem reivindicant, aquesta reflexió. Doncs 
aquesta moció fa que sigui indispensable fer-la perquè ho estem aprovant en un Ple. 
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Per tant, s’ha de fer aquesta reflexió i crec que és positiu que qui la faci sigui 
l’Ajuntament, el govern, els treballadors amb les eines que tenen, puguin propiciar 
aquesta reflexió. Amb ponències, amb xerrades, nodrir molt més els recursos que ara 
només té la taula del delta o la regidoria de medi ambient. Es pot nodrir molt més si és 
una declaració d’intencions. És millor que la faci l’Ajuntament que no que la faci un 
partit. Perquè la CUP ja estem fent aquesta reflexió i la seguirem fent, però seria molt 
positiu que la féssim conjuntament. Diuen que cal un consens generalitzat. 
Evidentment, però comencem pel poble. Comencem consensuant els partits del 
Consistori. No té prou força fer un posicionament únic a Malgrat de Mar. Menys força 
té no tenir posicionament i estar pendent d’intentar interpretar quin és el posicionament 
a partir de les accions que vostès van fent, perquè quin és el seu posicionament real? 
Vostès com a partit i vostè com a regidor, ha signat moltíssims manifestos i molts d’ells 
els hem signat conjuntament. Perquè no en fem ara un mes? Convertim aquesta 
moció en un manifest i que sigui realment l’Ajuntament de Malgrat de Mar que està en 
pro d’això. I ja està. Que potser estaríem dient alguna mentida? No. I si hi ha algun 
partit polític que no hi estigui d’acord, per això les eleccions municipals i per això 
aquests cinc grups municipals hem aconseguit prou suport per ser avui aquí. Ja està. I 
a desmentir una mica de mentides. La CUP no criminalitza el sector dels càmpings. No 
estem criminalitzant a ningú. El que estem en contra, el que estem criticant, és que qui 
sigui, en aquest cas són els càmpings, però si hi hagués qualsevol altra activitat 
econòmica en aquella zona amb les mateixes repercussions, estaríem dient 
exactament el mateix. No estem criticant el sector dels càmpings. El que estem 
criticant és que, qui sigui, utilitzi el medi natural en benefici propi i a més a més, 
causant greuges significatius i la ubicació dels càmpings al delta no contribueix a fer 
efectiva la protecció del medi. I això és una realitat. I negar això és no sé, és viure en 
una realitat paral·lela, perquè evidentment la ubicació on estan té unes afectacions 
nocives pel medi. És així. Més mentides. Nosaltres no estem demanant que s’actuï 
independentment de la Taula de la Tordera. Només faltaria. Vostè diu que és 
contradictori que aquí es parli de la Taula de la Tordera i s’aprovi una declaració. Però, 
si en el punt cinquè el que demanem és que sigui consensuada, que totes les accions 
a desenvolupar siguin consensuades. Per tant, Ajuntament de Malgrat de Mar, 
regidories d’Urbanisme, de Medi ambient, les que siguin, proposem aquesta acció, 
però com hem aprovat una moció, aquesta acció no la podem aprovar sols, hem de 
passar-la per la Taula de la Tordera, això estem demanant. No estem demanant 
trepitjar ningú. Ni passar per sobre de ningú. Tot el contrari, estem demanant tenir-los 
en compte. Per tant, no sé si és una qüestió que no hem redactat bé aquesta moció, la 
comprensió lectora de cadascú, no l’hem sabut explicar bé, no ho sé, però ara, per si 
de cas, ho reitero. El que estem demanant és que es tingui en compte precisament a 
tothom. No que es trepitgi a ningú i s’actuï unilateralment, que és el que estan fent els 
càmpings. Vostès ja els hi vaig dir, quan parlaven de sostenibilitat sense portar noves 
opcions d’arribar a complir la sostenibilitat, s’omplen la boca de conceptes i els hi 
treuen el sentit. Perquè no hi ha accions reals. I jo li torno a preguntar, quina és la visió 
real de JxC Malgrat es Mou sobre la zona del delta. Vostè parlava de partidisme. Si 
volguéssim fer partidisme, no haguéssim estat amb cada partit intentar trobar acords. 
Haguéssim portat la moció, qui la vulgui votar a favor, la vota a favor, qui la vulgui 
votar en contra, la vota en contra. La CUI fa la seva exposició de motius i punt. I li ben 
asseguro que si fos partidista, l’exposició de motius seria molt més dura. Hem fet un 
filtratge interessant. No sé què és més partidista, si portar una moció basada en la 
ideologia d’un partit a instàncies de que qualsevol pugui contribuir a fer un text conjunt 
o esperar-se al Ple a exposar totes les al·legacions que nosaltres li hem demanat que 
ens fessin arribar abans. No sé què és més partidista. En definitiva, no manipuli. La 



 

 

moció és clara i si realment no volen que s’aprovi no és perquè no hem pogut teixir 
una moció conjunta, sinó per altres interessos que realment desconeixem, perquè res 
del que ha dit fonamenta que estiguin en contra de la moció i reitero, els acords que 
vostè diu ja s’estan fent. Doncs si ja s’estan fent, reivindiquem que s’estan fent i a més 
a més, ho sota signem. No hi ha cap problema en fer-ho. I tot allò de l’exposició de 
motius, ens podríem haver posat d’acord perfectament abans. En fi, sap greu, sap molt 
de greu que portem un posicionament i no siguem capaços de posar-nos d’acord en 
un aspecte tan important com és el delta. I m’agradarà veure com són les 
negociacions amb la resta d’ajuntaments si ni cinc grups municipals amb visions, 
entenc, força semblants, no ens posem d’acord. Renaturalitzar, no estem anant més 
lluny d’això.  

Sr. Mercader: per al·lusions, ahir, per exemple, a la taula del Tordera, un dels 
principals problemes, i no parlo només del Tordera, sinó a nivell general, és que cada 
Administració ha anat per lliure sempre. Blanes es protegeix, d’alguna manera, 
Palafolls fa una altra actuació, Tordera en fa una altra i fins i tot ahir deien, Blanes 
semblava que es va protegir més pel tema de la dessaladora i Malgrat vam ser els 
principals afectats. Aquest és un dels problemes a dia d’avui, que anem, cada 
Administració, per lliure. I això és el que volem evitar, que seguim anant per lliure, que 
cada Ajuntament presenti una moció que pot ser totalment diferent. I insisteixo, és que 
no estem dient de votar en contra d’aquesta moció, estem dient i és el que hem ofert, 
de deixar-la sobre la taula per tenir més temps i per, sobretot, actuar de manera 
conjunta. Deien, la Taula del Tordera es va iniciar a través d’aquest Ple. Molt bé. Ara 
tenim l’instrument de la Taula del Tordera, doncs fem-lo servir des del minut 1. Per 
exemple, aquest tipus. Dins de la taula del Tordera, hi ha el consell rectot, on jo m’he 
reunit amb els altres tres alcaldes i s’han tractat temes de la Taula del Tordera. Hi ha 
una part política dins de la Taula del Tordera. Tenim el mecanisme, aprofitem-lo per 
tirar-ho endavant. Abans no el teníem, s’ha hagut de crear, doncs ja està. Però ara 
mateix, si tenim el mecanisme, el que diem és d’aprofitar-lo. I malauradament, el que 
facin altres ajuntaments o altres Administracions, parlem també de l’ACA, parlem 
també de Costes, malauradament sí que ens afecta. I per tant, per això fem el punt de 
reflexió, el punt d’aturem-nos, parlem amb les altres Administracions i anem tots a una. 
Ahir semblava que l’ACA comentava que les Administracions per fi anàvem totes a 
una. De que, per exemple, el front litoral s’havia de renaturalitzar, de que s’havien de 
fer els manteniments adequats. Doncs aprofitem aquesta oportunitat. A vegades, jo 
entenc que hi hagi ganes, que hi hagi pressa, per posicionar-se, per parlar clar, ho 
entenc perfectament, però, a vegades, més val parar, agafar el conjunt de coses i 
després llençar un missatge més fort que no pas anar de pressa, ràpid, per fer un 
posicionament. Aquesta és la reflexió que fem avui. Per aquest motiu diem de deixar-
ho sobre la taula. I que simplement en seguim parlant, perquè aquest debat és molt 
extens i que aprofitem els mecanismes que tenim per arribar a un màxim consens. 
Aquest és el posicionament que els hi puc donar del PSC.  

Sr. Serret: per respondre a les al·lusions. Sr. Ramir, m’estenc perquè considero que el 
tema és prou important com per estendre’ns i deixar molt clar quin és el posicionament 
respecte la petició de deixar sobre la taula aquesta moció. No estem parlant del 
posicionament concret de la moció, sinó demanant, en primer lloc, i insisteixo, perquè 
sembla que, vostè apuntava que no hi ha comprensió lectora, potser no m’he explicat 
prou bé perquè em puguin entendre. Per nosaltres, el punt principal és que es puguin 
fer posicionaments del territori perquè després s’elevin als consistoris i a les diferents 
Administracions i hi hagi un posicionament clar de totes les Administracions de forma 
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consensuada, no només políticament, sinó amb el territori, amb tots els agents 
implicats i amb la ciutadania. I això per nosaltres és indispensable des del primer 
moment. Per altra banda, em diu que quin posicionament tenim o si criem que està 
protegit. Jo li torno a dir, actualment el delta, el Pla de Grau està qualificat d’acord amb 
el Pla Urbanístic del Sistema Costaner, com a C1, sòl no urbanitzable costaner C1 que 
és una de les qualificacions de més protecció pel seu valor intrínsec i per la seva 
capacitat de connector entre els àmbits més pròpiament del literal i els interiors, o per 
la concurrència d’altres valors dignes de protecció, amb coherència amb els objectius 
dels plans. El Pla Territorial Metropolità de Barcelona també qualifica els terrenys com 
espai obert i com espai de protecció especial natural i ambiental. Per tant, aquest 
àmbit ja disposa d’una protecció específica pel planejament territorial que vincula el 
planejament municipal. Un POUM del 2005 que van treballar diferents regidors i 
regidores, que va tenir un consens molt ampli exceptuant en aquell moment del grup 
municipal d’ERC. Els diferents grups van demanar aquest posicionament, van 
demanar que hi hagués una cobertura especial en el delta. Una naturalització en el 
delta. Que s’hi ha donat llicències d’activitats que actualment no es donarien? Això és 
evident. Actualment no es donarien perquè està altament protegit. Però hi són. I ahir 
va sortir aquesta necessitat a la taula. Anem de la mà, treballant plegats, per 
naturalitzar el delta. I jo li dic, no podem deixar sobre la taula aquesta moció perquè el 
posicionament que vostè diu que hem de reiterar perquè, ja li he dit, aquí hi ha un 
posicionament legal en el que quan dic el govern treballa, en aquest posicionament, és 
perquè hi ha un document marc que és el que ens obliga jurídicament a treballar en 
aquesta línia. Ho fa el govern perquè és qui ha d’executar-ho, però és l’Ajuntament qui 
ho fa, i aquí va haver-hi un posicionament claríssim per part dels grups municipals, 
sinó el POUM no seria una realitat, no hauria estat aprovat, sinó no hi hauria les 
diferents accions d’alta protecció del territori. I aquesta és en la línia que ha de 
treballar un govern. Sinó, malament. Ja no només pel govern, sinó pels treballadors i 
treballadores d’aquesta Casa que han de prevaldre amb la normativa vigent, no amb 
cap altra. Si hem de treballar amb una nova normativa, parlem-ne. Això és el que li dic. 
Entrem en reflexió, entrem en aquest debat. Però parlem-ne, que sigui un document a 
dir cal modificar el POUM. Però que sigui una decisió creient-nos aquest document, 
aquesta petició, amb els agents implicats del territori. Consensuem. Que no sigui 
trepitjant la Taula amb una decisió que prenguin aquests grups municipals, que sigui 
presa pels diferents agents del territori. I evidentment, si podem sumar la resta de 
municipis que apliquin les mateixes normatives en els seus territoris, millor que millor. 
Perquè no servirà de res que nosaltres modifiquem el nostre POUM, si Blanes no ho 
fa. No servirà de res. No servirà de res que nosaltres ho fem, perquè vostè diu aquí hi 
ha una perillositat, però sap per què va desbordar el riu a Hostalric? Perquè més 
amunt van fer una escullera. I per tant, la perillositat ens l’aplica segurament altres 
municipis de més amunt. Per això insistim en les accions conjuntes consensuades dels 
18 municipis. I això ha de sortir des de l’inici, no a la inversa. Des de la base cap 
amunt. No a la inversa. Perquè o ens ho creiem tots o no hi haurà un treball conjunt. 
Perquè hi ha unes activitats econòmiques, no només els càmpings, no generalitzi, 
perquè quan parla dels càmpings, no tots els càmpings actuen i treballen de la mateixa 
manera. No tots. I per això generalitza, perquè parla dels càmpings en general. Sinó, 
digui-ho concretament, quin càmping és el que actua malament, però no generalitzi. 
De la mateixa manera que hi ha altres activitats econòmiques. Hi ha empreses i hi ha 
empreses amb forma de pagesia, hi ha empreses amb indústries, que també en 
podríem parlar. I per tant, li demano, reitero, no entro en el contingut del 
posicionament. El posicionament del nostre grup ha sigut molt clar sempre. Vam 
aprovar un POUM, vam liderar un POUM, per tant, és molt clar quin és el nostre 



 

 

posicionament. Formo part del comissionat del litoral del Maresme. El nostre 
posicionament és la naturalització de la costa del litoral. Això ho hem reiterat moltes 
vegades. El litoral marítim del nostre municipi també està afectat pel POUM i  
justament hem tingut aquesta conversa aquest matí en el seu despatx. Jo tot això li he 
anat dient. No li he escrit? Cert. Però li he anat dient i li he demanat precisament per 
tots aquests punts, que deixéssim sobre la taula la moció. I que la treballéssim pel 
proper plenari amb la temporalitat marcada perquè pogués ser consensuada per tots 
els agents implicats. I això és lo que li he transmès. No li he transmès que volgués 
votar en contra o a favor. Li he dit, deixem sobre la taula la moció, perquè penso que 
ha d’haver-hi la implicació de tots els agents implicats per poder redactar un document 
que per altra banda, evidentment, faríem modificacions. Per què? Perquè parla d’un 
pla estratègic que hauria de ser un nou pla estratègic, si és que considera que l’actual 
no és l’adequat. Però l’actual no vol dir el que tenim, l’actual vol dir allò que vam 
escriure que havíem de tenir. Que és molt diferent i és el que no podem confondre a la 
ciutadania. No podem fer volar coloms. Hem d’explicar què és el que tenim redactat, 
quin és el rumb que va marcar el POUM, que és molt diferent del que hi ha actualment 
i aplicar-ho, en tot cas. I veure qui ho aplica. Perquè s’ha de ser realista, hi ha unes 
activitats econòmiques dels diferents sectors que si s’aplica aquell document, té una 
repercussió. I quan dic el govern, insisteixo, l’Ajuntament, el govern de torn que hi 
hagi, que hi ha hagut, ha anat actuant en la primera línia del litoral. Fent les 
afectacions, demanant el retrocés en les diferents propietats, fossin de l’activitat que 
fos, hi hagués el regidor o regidora d’Urbanisme que hi hagués, hi hagués l’alcalde o 
alcaldessa que hi hagués. Perquè així ho ha marcat el POUM, és el pla estratègic que 
té aquest Ajuntament. I el que no podem dir és coses que no són. Perquè això està 
redactat, està marcat, el que volem pel delta. El volem diferent del que està marcat al 
POUM? Si el volem diferent, fem la reflexió que vostès demanen, prèviament a 
escriure-ho, i que de la Taula surti un document que digui que volem un document 
diferent. I llavors amb els agents implicats que van participar d’aquell document en el 
seu moment, portarem aquest punt a aprovació. I a més a més, si podem, que els 
altres ajuntaments també ho facin en el seu territori, aquesta serà la nostra funció, de 
fer veure aquesta necessitat. Però no té res a veure amb el que vostè m’està aplicant 
avui, que m’està dient que em reafirmi amb una cosa que ja tenim escrita, però que 
tampoc diu que està escrita, perquè considera que el que hi ha en el territori 
actualment no és el que ha de ser. El POUM parla molt clar de com ha de ser el 
territori. I el PDUSC, també. Aquí no l’anomenen, perquè potser també estaria bé 
anomenar-lo. Quin posicionament hem de tenir del PDUSC? Potser estaria bé que hi 
hagués una moció que digués quin posicionament ha d’adoptar l’Ajuntament sobre el 
PDUSC, quin posicionament han d’adoptar els càmpings. El pla director de càmpings, 
que encara no tenim, però que s’acaba d’aprovar provisionalment, també estaria bé, 
que tots els regidors i regidores, jo mateix, encara no l’he pogut veure, saber el que 
diu. També que pugui opinar el sector. Això és el que li he demanat. I per això la meva 
llarga intervenció intentant aportar els motius pels quals li demano que ho deixi sobre 
la taula. Que probablement, si la seva exposició hi hagués hagut el consens de deixar-
ho sobre la taula, perquè poguéssim arribar a un acord general, segurament jo no 
m’hagués allargat d’aquesta manera com m’he allargat, explicant els diversos motius 
pels quals em porten a demanar-li que ho deixi sobre la taula, un tema tan important i 
de consens com és aquest. Des de fa molts anys, no perquè ara hagi vingut el Glòria. 
Celebro que vostès tornin a treure el debat, és que aquí treballem cada dia. i quan 
vostès han estat a govern, també hi han treballat cada dia, perquè és la línia que 
marca a nivell urbanístic, mediambiental, les línies estratègiques del municipi. I és així. 
I això, li agradi, s’enfadi o no s’enfadi, em digui que potser no llegeixo prou bé el que sí 
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que no m’ha contestat és si vostè està a favor del POUM o no. Està a favor del pla 
estratègic de naturalitzar el municipi? Perquè en el seu moment, els grups municipals 
que hi havia en aquell moment es van posicionar. Vostè en aquell moment no hi era, 
potser hi eren amb altres fórmules o altres partits, però pròpiament la CUP no hi era. Si 
creu que s’ha de canviar, reflexionem, parlem, escrivim i anem-hi.  

Sr. Roger: la primera al·lusió no l’he volgut contestar, però l’haig de contestar i tingui 
Sr. Serret per cert que ERC no va votar el POUM, no perquè no es protegís la zona del 
delta, sinó que, si es miressin les al·legacions que es van fer, entenc que es parlava 
de no construir a Santa Rita, de no canalitzar amb formigó la riera de Sant Genís. I 
aquests motius jo els tinc presents i quan vaig llegir aquestes al·legacions al cap d’uns 
anys, vaig pensar que la gent que m’havia precedit, realment tenien una visió, perquè 
clar, ara ens estem queixant de que el litoral no rep sediments. Clar, la Tordera és molt 
important, però les rieres de la comarca no aporten els sediments que han d’aportar. I 
per què? Perquè va haver-hi un moment, als anys 90, que el Sr. Borrell, ministre 
d’Obres públiques, va decidir que hi havia unes rieres que eren igual que les altres i 
que calia un pla de rieres del Maresme. Doncs molt bé. Aquest pla tracta igual la riera 
de Sant Genís, que té una trajectòria que no té massa pendent, igual que la d’Arenys. I 
d’aquesta manera, tots ens lamentem que no hi ha sorra a les platges. Per tant, ERC 
no va votar el POUM, entre altres qüestions, per aquestes. Dit això, podem plantejar-
ho al revés, Sr. alcalde. Perquè no ho fem del revés. Jo ara em poso amb una moció 
que pertany a la CUP i és sobirana de fer el que vulgui, però perquè no ho plantegem 
al revés? Que ens fa vergonya fer un acord de l’Ajuntament de Malgrat i posar-lo sobre 
la taula a l’espai que pertoqui institucional, a la taula del delta, on pertoqui, i mostrar 
que aquesta és la nostra idea i que si estem en alguna cosa equivocats o hi ha 
desacords, per part d’algun municipi en alguna qüestió, no tenim cap problema en 
debatre-ho i consensuar-ho? Perquè no ho fem al revés? Perquè si no impulsem i no 
ens movem, podem donar moltes voltes. Jo he llegit ara no fa massa una notícia que 
sortia publicada en referència a una ministra del PSOE i escolti, he estat a punt 
d’agafar les castanyoles de lo content que m’ha posat, perquè aquesta senyora està 
dient: el govern reformarà la llei i el reglament de Costes per adaptar els litorals als 
temporals i la pujada del nivell del mar per la crisi climàtica. Teresa Ribera ha donat a 
entendre que podria revertir-se, com a mínim, part de la reforma duta a terme pel PP el 
2013, quan va indultar milers de construccions situades en primera línia de mar i que 
ara es veuen afectades cada vegada que té lloc un temporal. Doncs això és fer política 
i ser valent. Si després aquesta senyora ha d’estar perdent el temps preguntant aquí i 
allà, doncs no. Això és ser efectiu. I vostès, igual que als governs anteriors, se’ls tria 
perquè decideixin, siguin proactius i impulsin. I a mi, m’està causant una decepció el 
fet de que una cosa ben raonable i que no ens ha de fer cap vergonya, mostrar això, 
aquest document que aprova l’Ajuntament de Malgrat, a l’espai que pertoqui. I si convé 
rectificar qualsevol cosa, que ens han de caure els anells? És que no acabo 
d’entendre aquesta posició de deixem-ho sobre la taula. No ho comparteixo. 

Sr. Mercader: per al·lusions. Vostès van demanar fa dos setmanes deixar sobre la 
taula el pressupost, que és una gestió de tot un any. Per tant, per comparar coses que 
es deixen sobre la taula. Vostès crec que no poden donar lliçons de deixar les coses 
sobre la taula o no. I després, vostè diu que s’ha de ser valent, proactiu, que estem per 
treballar. Jo penso que haver aconseguit amb el Ministeri de Costes que no hi hagi cap 
espigó ni cap draga, que ens paguin ells les obres de davant dels càmpings, 
renaturalitzant, això és ser proactiu i eficaç, com moltes altres gestions que estem 



 

 

realitzant. Per tant, això crec que és un bon exemple de ser proactiu i de demostrar 
amb fets les coses.  

Sr. Zaldo: Sr. Serret, no volem deixar-ho sobre la taula, perquè creiem que és urgent, 
perquè creiem que és important que hi hagi, finalment, un posicionament. Ha calgut 
que portem una moció per tal de que puguem parlar-ne. Volem que es voti i volem que 
s’aprovi. Ha tingut una setmana per aportar les modificacions que considerés i no 
s’han dignat a fer-ho. I ara vostè emplaça a tenir un mes per treballar-ho, per fer-ho. 
No sé, no sé si fiar-me d’aquesta paraula. Vostè diu que estaria bé que es tinguessin 
en compte moltes més coses, que si el PDUSC, el seu amic Santi Vila, que si el 
POUM de fa 15 anys... estaria bé tenir en compte moltes coses, però és que això és lo 
que li demanàvem. Era un seiem i mirem com podem nodrir aquesta moció, que no 
heu tingut en compte. Evidentment, tenim una visió en tant que Assemblea, diversa, i 
que treu una moció. Aquesta moció la sotmeten a que qualsevol grup pugui fer 
aportacions per tal de sumar-s’hi. Nosaltres, quan treballem mocions, és perquè volem 
que s’aprovin les propostes que fem, no per estar parlant aquí i ja està. Càmpings. 
Noms. Clar, l’empresa Capfun que gestiona, el càmping la Tordera i el càmping las 
Naciones. Dos càmpings que, a dia d’avui, segueixen sent dos càmpings, tot i que ho 
gestioni una mateixa empresa, perquè no tenen la capacitat legal d’unir-les, perquè 
actualment no es poden fer instal·lacions en aquestes zones. S’estan aprofitant de que 
tenien el permís de fa molts anys. Per tant, aquesta és l’empresa a la que ens referim, 
no estem criminalitzant tot el sector dels càmpings. Només faltaria. El POUM té 15 
anys i cal una revisió i si s’escau, una modificació, i no ens han de caure els anells per 
dir-ho. Caldrà una revisió sobre allò que el POUM preveu i no s’està fent i sobre allò 
que el POUM encara no preveia i que ara veiem que està passant. No hem de tenir 
por, però això no és excloent d’aprovar un posicionament. És que no són ni tan sols 
accions concretes. Que la moció dels científics sí que n’exposen moltes. No hi ha 
accions concretes. L’acció més concreta que hi ha és obrir un procés de reflexió. És lo 
més concret i palpable. És una declaració d’intencions, un posicionament. Sr. Serret, 
vostè no vol una moció unitària. No la vol. Vostè vol la seva moció. I ha aconseguit que 
el PSC amb 8 regidors faci el que vostè ha demanat que facin. Perquè el PSC està a 
favor del contingut d’aquesta moció i així ho han exposat i sabem que estan a favor 
d’això. Que evidentment, com en qualsevol partit, hi haurà maneres d’expressar-ho, hi 
haurà prioritats i hi haurà que no i estaríem totalment a favor de modificar acords. El 
PSC està d’acord amb el contingut d’aquesta moció i està demanant el mateix que 
vostè ha demanat que fes. I això és el que vol que fem la resta i no ho farem, no 
jugarem al seu ball. En definitiva, si volen seguir debatent sobre això, extensament i on 
sigui, evidentment. Plantejaven deixar-la sobre la taula. Demano que justifiquin ja no 
els motius, sinó la viabilitat de deixar aquesta moció sobre la taula si segons vostès és 
viable fer-ho.  

Sr. Mercader: com sempre, la interpretació de cada partit és la que pertoca i si es pot 
tirar alguna cosa, millor que millor, no? Hem sigut molt clars amb el posicionament i 
hem sigut molt honestos en el sentit de dir que és la forma, més enllà del contingut. Els 
hi pot agradar més o menys però realment és així i amb el temps es demostrarà que 
realment és així. Diu que com durem a terme el tema de deixar-ho sobre la taula? Com 
ho hem dut a terme amb altres punts, simplement nosaltres demanem que es deixi 
sobre la taula i a partir d’aquí, suposo que el Secretari, com en altres punts que s'ha 
fet, es passarà a votació de deixar-ho sobre la taula, però això ho dictamina el 
reglament orgànic.  
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Sr. Zaldo:  demanem que es llegeixi l’article en el qual es preveu la possibilitat de fer-
ho.  

Sr. Secretari: llegeix l’article 92 del ROF. 

Sr. Zaldo: informar que, com a CUP, considerem que la interpretació que s’està fent 
d’aquest article és més extensa de la que preveu. Considerem que l’article 92.1 del 
ROF és d’aplicació a expedients sotmesos a l’ordre del dia. Els expedients han de 
disposar d’informes i de tot allò necessari i preceptiu per ser aprovats i el que disposa 
el ROF és que a manca d’algun informe o d’algun element essencial per tal de 
sotmetre a votació aquell expedient, es quedi damunt de la taula. És una moció. No és 
un expedient. Per tant, entenem que queda fora d’aquest article. És més, aquesta 
moció va ser entrada en l’ordre del dia a la Comissió Informativa de la setmana 
passada i en aquell moment ningú va advertir que demanarien la retirada o la deixada 
sobre la taula. Per tant, com a CUP recorrerem aquesta decisió on correspongui, 
perquè considerem que va en contra dels drets fonamentals d’exercici polític 
contemplades a les normatives de l’Estatut d’Autonomia, de l’Estat i de la Comissió 
Europea. Recordar una vegada més que aquesta moció ha estat sotmesa a Comissió 
Informativa i no va haver-hi cap al·legació al respecte del que s’està demanant ara, tot 
i que s’ha permès el debat, aquest debat hauria d’anar acompanyat d’unes votacions 
que a conseqüència de l’aplicació, considerem errònia, d’aquest article, no podrà ser 
possible. Si s’escau i fa falta, podem aturar el Ple, parlar amb l’equip tècnic i acabar-ho 
de resoldre, si consideren. 

Sr. Secretari: entenc que es refereix a l’assumpte que hi ha a l’ordre del dia, no es 
matisa si són mocions o no ho són. És per deixar damunt la taula per la propera 
sessió.   

Sr. Zaldo: a més a més, no preveu aquest article fins quan. Això es pot anar fent in 
eternum i es pot fer amb qualsevol moció que l’oposició porti i no els interessi votar.  
Censura damunt de la taula en virtut d’aquest article i així l’oposició, que a més a més 
està en minoria, no té opció ni tan sols a que es votin aquelles propostes que porta. 
Això pot ser així in eternum. Aprofito per demanar a tots els regidors del Consistori, 
però especialment al PSC de Malgrat, el vot separat. Demano, sé que tenen directrius 
de vot, però sé que hi ha regidors i regidores a favor de l’aplicació d’aquesta moció, 
per tant demano, vull que consti en acta que demano, que hi hagi un vot individual de 
regidors, tant en deixar-ho sobre la taula com, si s’escau, a la moció. Sé que no em 
faran cas, però queda dit.  

Sr. Mercader: vol demanar algo més? Perquè per demanar, també podem demanar 
que es deixi sobre la taula i és el cas que em fan. Prefereixen fins i tot posar en 
entredit si es pot deixar sobre la taula, aquest és el consens que volen, deixar sobre la 
taula per reflexionar-ho pel següent Ple, que no pas dir: han de votar i si no estan 
d’acord votin en contra. Cap problema, nosaltres estem donant la mà per tal de dir 
mirem el següent Ple, parlem d’aquesta moció una altra vegada i consensuem. Vostès 
diuen no, això no ens serveix i volen que votem ara. Molt bé. Si vostès no volen que tiri 
endavant aquesta moció, estarà claríssim. Estem dient de deixar-ho sobre la taula i 
vostès no accepten ni aquesta votació. Doncs em sembla perfecte el consens i 
l’allargament de mà que volen.  



 

 

Sr. Sánchez Camacho: no sé si faré bé, però m’ho demana el cor i també el cap. I 
com que així m’ho demana, i amb total sinceritat, humilitat, honestedat, diré les 
següents paraules. Si us plau, els hi demano a la resta de companys d’oposició i de 
govern. No fem política de regional. És un tema prou important i prou estratègic per no 
fer política de regional. Demano si us plau, fer política de divisió d’honor, fer política de 
veritat. Ens ha passat el Glòria. Malauradament, ens ha passat. Però possiblement 
se’ns han acabat d’obrir els ulls, que teníem mig oberts, però els acabem d’obrir. És un 
tema complicat, és un tema complex, serà curt? No. S’ha de mirar als ulls la gent, les 
activitats, la pagesia, les activitats econòmiques i exposar la realitat i no enganyar 
ningú. I dir clarament, per dur que sigui, quina és la situació i què ens podem trobar i 
com s’ha d’actuar. Per tant, serà dur per tothom. I és evident que hi ha un component 
sentimental, perquè quan tu t’aixeques cada matí a les set del matí i vas a la teva 
activitat econòmica, sigui quina sigui, i l’aixeques dia rere dia, a les set, a les sis, per 
portar les garrofes a casa, hi ha un component sentimental. I veure que aquesta 
activitat està en perill o té una afectació, deu ser molt dur. Però això no significa que 
no s’hagi de ser realista i mirar als ulls a la gent. Perquè sinó estarem fent un flac 
favor. Podria posar més exemples de quan una cosa, una decisió és dura, però al final, 
l’has de prendre perquè saps o estàs convençut que serà molt millor que allò que 
t’està passant, jo no se, com a regidor de Medi Ambient ni com a Oliver, què passarà 
en el futur, perquè si us ho digués, us estaria enganyant. No ho sé. Jo només us vull 
demanar que feu tots, ciutadania i regidors i regidores, política de primera divisió, 
perquè és un tema prou seriós i important. Sembla, per la informació que jo tinc, que 
les administracions superiors sembla que han vist que s’han de coordinar, perquè això 
és el quid de la qüestió, és el secret per tenir un desenvolupament i un final, una foto 
finish prou acurada. Que no serà la millor? No ho sé, possiblement, però que sigui la 
més treballada i la més consensuada, segur. Però clar, ens hi haurem de deixar la pell. 
Ens haurem de deixar moltes coses pel camí. El camí serà recte? No. Tindrà moltes 
corbes? Sí. Moltíssimes. Però som-hi. És el moment, és el punt d’inflexió. És evident 
que no es pot fer ràpid perquè les coses que es fan rapides surten malament. I torno a 
repetir, serà dur i llarg. I ara, perquè el meu sentiment és estar en mig i així ho mostro 
sense cap mena de problema, perquè filosòficament o de filosofia, com li vulgueu dir, 
la moció, l’escrit, digueu-li el nom que li digueu, està bé. Té un bon inici i agafo les 
paraules que ha dit el Sr. Zaldo textualment: convertim aquesta moció en un manifest 
de l’Ajuntament. Jo li demano al Sr. Zaldo que faci aquest esforç. Lo mateix que jo 
estic fent, l’esforç de dir aquestes paraules.  

Sr. Zaldo: gràcies Sr. Sánchez Camacho per les paraules que ens ha compartit i per la 
valoració positiva de la nostra feina en aquesta moció, que no tenim cap mena de 
problema en convertir en un manifest. De fet, és un posicionament fruit del treball 
intern de l’assemblea de la CUP juntament amb l’assessorament que hem demanat. I 
és un posicionament que l’hem convertit en moció per tal que es pugui votar. Per tant, 
és responsabilitat del Consistori al complet que això pugui acabar sent la declaració 
d’intencions i el manifest de tots 17 que som avui aquí. Simplement, tirar endavant 
amb la mateixa determinació que teníem des del principi. Això ha de ser una 
declaració d’intencions i l’hem vehiculitzat a través d’una moció perquè és la manera 
que es pugui votar en sessió plenària. Però ja els havíem fet arribar el nostre 
posicionament i els demanàvem que exposessin el seu.  
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Sr. Serret: el Sr. Camacho potser s’ha explicat millor que no pas ho hem fet nosaltres, 
celebro que l’hagi convençut amb el fet de deixar-ho sobre la taula per tal de que surti 
un document consensuat, que li diem manifest, que és el que he anat reiterant 
diverses vegades, consensuat amb tots els agents del territori per tal de marcar les 
noves línies que aquest Ajuntament adoptarà a partir d’una següent moció en el que 
modificarem tots aquells documents que aportarem cada un de nosaltres, dient que si 
el POUM s’ha de modificar el modificarem, que li donarem una clau més altament 
protegida de la que té. Celebro que hagi entès el posicionament que estàvem fent i 
celebro que entengui que no estem anant en contra d’una moció, sinó que li reiterem 
aquest consens de totes les administracions, dels agents del territori, de la gent 
implicada i que fem les coses ben fetes, amb les temporalitats marcades, i dir que ho 
va portar a una Comissió Informativa, d’urgència, això també li he de dir, crec que 
s’havia d’exposar. Vostè ha dit que anava a l’ordre del dia, no hi anava, va anar 
d’urgència a la Comissió i vam aprovar aquesta urgència en la que cap grup havia 
pogut mirar-se el document i per això no es van fer les aportacions en aquell moment i 
reitero el fet de que debatem i consensuem i reitero, si és que moltes de les parts 
d’aquesta moció que són la part legal que ja tenim actualment i que treballem en 
aquesta línia i per això es demana la naturalització del vial de la primera línia 
costanera, com també de les actuacions diverses noves que es vagin fent en el territori 
com també seiem i parlem amb els agents implicats del territori actuals com anirem 
agafats de la mà i aquesta és una frase que ahir va sortir a la Taula del delta i que jo 
em vaig apuntar molt clarament, dels diferents agents. També de la pagesia. Hem 
d’anar agafats de la mà igual que va una parella en la mateixa direcció. Si cadascú 
estira cap a una banda, no aconseguirem res i això forma part de la col·lectivitat que 
necessita el món, Malgrat, la terra i treballar en primera divisió, com apuntava el 
regidor de Medi Ambient, si volem que s’arribi a un acord amb una acció i una 
emergència climàtica de la globalitat del territori i no només amb accions que focalitzin 
un únic territori.  

Sr. Zaldo: vostè, Sr. Serret, té una habilitat increïble, per desvirtuar les paraules de 
qualsevol. Vostè ens està acusant a nosaltres de voler trepitjar a no sé qui i vostè ha 
agafat les paraules del seu company regidor en pro seu i convertint en el que vostè 
volgués. Nosaltres hem dit que sigui manifest, sigui posicionament, sigui declaració 
d’intencions, sigui llista de coses a fer, és igual el nom, la vehiculem a través d’una 
moció perquè sinó no hi ha manera que s’aprovi, i ni així, la sotmetem a votació. Hem 
demanat d’altres maneres que vostès es posicionin i han fet cas omís. Doncs per això 
ho vehiculem a través de moció. I podem convertir aquesta moció en un 
posicionament, amb aquest contingut, però això no vol dir que estiguem a favor de 
deixar-ho sobre la taula. Primer, reiterem que és necessari aprovar d’urgència aquesta 
moció, aquest posicionament. I segon, perquè considerem que la manera que vostès 
volen vehicular la suspensió, la pròrroga d’aquest punt, no és correcte, per tant, 
considerem que en el moment en el que estem, ara mateix aquest Ple s’està 
desvirtuant en el sentit democràtic que ha de tenir i ara, posats a demanar, que em 
demanava el Sr. Mercader, demanem que hi hagi una suspensió ara mateix d’aquesta 
sessió plenària, perquè no considerem que s’estigui respectant els drets d’un regidor, 
en tant que portaveu d’un grup municipal. Considerem que és motiu suficient com per 
demanar la suspensió del Ple. 

Sr. Mercader: molt bé, com que volen enquistar el tema, passarem a votació.  



 

 

Sr. Roger: dues qüestions breus. La primera, és que, en aquest cas, vostè parlava de 
que nosaltres vam demanar que es deixés sobre la taula l’aprovació del pressupost, 
perquè ERC havia presentat unes al·legacions i el tema és que va coincidir amb un Ple 
extraordinari on declaràvem el municipi, després dels efectes del temporal Glòria, zona 
catastròfica. Per tant, el que preteníem era donar la rellevància que tenia aquesta 
qüestió en el Ple i per la qual s’havia convocat de manera extraordinària. La segona és 
que diguin el que diguin els articles, en aquesta casa, crec recordar, que quan algun 
grup ha presentat una moció, d’alguna manera ha tingut la potestat de decidir què en 
feia, si acceptava esmenes durant el debat, si acceptava retira-la, si la tirava endavant. 
Per tant, la meva memòria no recorda situacions com la que ens estem trobant en 
aquest moment. Jo crec que si un treballa una moció i la porta al Ple, és de sentit 
democràtic i de justícia que sigui seva la potestat de decidir què en fa.  

Sr. Mercader: per no entrar en si ara ha de quedar sobre la taula o no, veient que 
volen fins i tot demanar de suspendre el Ple per la moció, el que farem és passar a 
votació, perquè al final el que no farem és aquest punt que faci parar tot el plenari, que 
entrin dubtes, que hi hagi vés a saber si contenciosos o el que vindria, però m’estranya 
que altres punts puguin quedar sobre la taula i aquest no. M’estranya. Passarem a 
votació, ja que no volen que quedi sobre la taula.  

Sr. Serret : evidentment, Sr. Zaldo, ho portarem a votació, però nosaltres hem fet un 
posicionament molt clar demanant aquest consens i que sàpiga que a partir de demà, 
des del govern treballarem per buscar aquest consens i un document que realment 
adopti la posició real del posicionament de tot el territori, de les diferents 
Administracions i també de la preservació de les activitats com la pagesia, perquè han 
de poder dir-hi la seva, en que ja hem dit i reiterat, però crec que és important que 
puguin participar d’aquest procés i així fer-ho i portar-ho a terme. Nosaltres hi 
treballarem, espero poder trobar aquest consens i que no continuem estriant cada un 
per una banda en aquest posicionament enrocat de no voler deixar sobre la taula 
aquesta moció. Vull que quedi clar i que consti en acta que treballarem en aquest 
consens amb totes les administracions i agents implicats en el territori per preservar i 
naturalitzar la zona del delta, tal i com també ja s’hi treballa, en la línia que està 
marcada a un POUM i amb un territori altament protegit, com hem fet i farem sempre. 

Com que s’està allargant el debat i vénen sis urgències més, el que farem és fer 
cinc minuts de recés, abans de votar.  

Efectuat el recés es reprèn la sessió 

Sr. Zaldo: vist que, finalment, votem la moció proposo des de la CUP un seguit de 
modificacions per tal que el PSC pugui veure amb bons ulls, més encara, aquesta 
moció. Dic més encara perquè sé que hi estan a favor. El punt quatre de l’exposició de 
motius el retirem. En els acords, el segon canviem Govern per Ajuntament i afegim 
regeneració artifical, que això era una modificació que ja havíem fet. El tercer acord el 
retirem, de la mateixa manera que retirem el sisè. Entenc que, d’aquesta manera, el 
desacord que pogués haver-hi, pot quedar resolt.   

Sr. Mercader: entenc que com és la seva moció pot fer el que vulgui. Vostè ho entén 
així, hi ha hagut un debat d’una hora en el qual hem justificat el perquè crèiem que 
s’havia de deixar sobre la taula. Vostès no volen deixar-ho sobre la taula, volen que es 
voti, per tant, passarem a votació, que és al final el que han volgut vostès. 
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Dictamen de la Comissió Informativa Directorial, de data 13 de febrer de 2020. 

Vista la moció del GPM CUP-AM, de data 13 de febrer de 2020, amb les esmenes 

introduïdes en el decurs del debat, el Ple de l’Ajuntament per sis vots a favor 

(CUP, JxM i ERC) i deu vots en contra (PSC i JxC), acordà no aprovar la moció. 

11.  Dació de compte dels decrets de l’alcaldia 1 al 389/2020 

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=20200220&punto=13 
 
Es dona compte al Ple dels decrets 1 al 389/2020. 

Assumpte d’urgència 

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=20200220&punto=12 
 

Adequacions retributives de diferents llocs de treball a proposta de la Comissió 

de Valoració. 

Sra. Ortiz: aquesta proposta va ser un acord de la mesa de negociació, a data 

05/12/2019. El que es va proposar a la mesa de negociació va ser crear una comissió 

de valoració de llocs de treball, amb la finalitat de fer un estudi de redistribució de 

conceptes salarials de certs llocs de treball, per tal de suprimir conceptes com 

ratificacions personals, complements personals transitoris i plusos de productivitat 

fixes i poder-los assumir dintre del complement específic dels llocs de treball, que ja 

s’han relacionat. Cal dir que aquests conceptes daten des de la darrera valoració de 

llocs de treball del 2007 i els plusos de productivitat fixes porten, alguns d’ells, més de 

sis anys atorgant-se. El dia 13/02/2019 es va reunir la comissió de valoració de llocs 

de treball i seguint amb l’anual de valoració dels llocs de treball de la Diputació de 

Barcelona, la proposta es va aprovar i ara la portem a plenari per a la seva aprovació.  

Es passa a votar la urgència que resulta acceptada amb el vot a favor dels setze 

membres presents, d'acord amb allò establert als articles 91.4 i 83 del RD 

2568/86, de 28 de novembre.   

 
Antecedents 

 
Acords de la Mesa de Negociació de data 05.12.2019, on es proposava convocar a la 
Comissió de Valoració de llocs de treball, per tal de estudiar la redistribució de 
conceptes salarials de certs llocs de treball, per tal de suprimir conceptes com 
gratificacions personals laborals, complements personals transitoris (conceptes 
existents des de la darrera valoració de llocs de treball del 2007) i plusos de 
productivitat fixes (alguns que porten més de sis anys atorgant-se), i poder-los assumir 
dintre dels complements específics dels llocs de treball que es relacionen: 
 

http://videoacta.ajmalgrat.cat/?pleno=20200220&punto=13
http://videoacta.ajmalgrat.cat/?pleno=20200220&punto=12


 

 

Cordinador/a Serveis Territorials

Tècnic/a superior Arxiu

Tècnic/a mig de RRHH

Tècnic/aAuxiliar de Compres

Administratiu Comptabilitat i Pressupostos

Oficial 1º enllumenat

Cap d'Oficina d'Habitatge

Tècnic/a mig TIC

Professor/a responsable EEAA

Administratiu/va Arxiu  
 
Informe del tècnic de Recursos Humans, de data 12.02.2020. 
 
Reunida la Comissió de Valoració en data 13.02.2020, ha procedit seguint el manual 
de valoració de llocs de treball de la Diputació de Barcelona, el mateix que es va 
emprar a l’anualitat 2007, a la valoració dels llocs de treball a dalt esmentats, essent la 
puntuació resultant la següent: 
 

Competència
Solució de 

Problemes
Responsabilitat Penalitat Riscos Possibles

Lloc de treball A11 A12 A2 A3
T o tal 

A
B1 B2

T o tal 

B
C1 C3

T o tal 

C
T o tal C F D1 D2 D3

T o tal 

D
E

T o tal 

E

T o tal 

C T
TOTA L

Cordinador Serveis Territorials 3 3 2 2 230 3 2 58 3 3 76 364 364

Tècnic superior Arxiu 5 1 1 1 200 3 3 66 3 3 76 342 342

Tècnic/a mig de RRHH 4 3 1 2 230 3 3 76 3 4 100 406 406

Tècnic Auxiliar de Compres 3 3 1 2 175 2 2 39 2 4 66 280 280

Administratiu Comptabilitat i Pressupostos 3 3 1 1 152 3 3 50 3 3 76 278 278

Oficial 1º enllumenat 2 3 1 1 115 2 2 25 2 2 38 178 22 22 --- 4 2 P C 6 38 216

Cap d'Oficina d'Habitatge 5 2 2 2 350 4 3 133 4 4 152 635 --- --- --- 0 635

Tècnic/a mig TIC 4 3 1 2 230 3 3 76 3 4 100 406 --- --- --- 0 406

Professor/a responsable EEAA 4 1 1 2 175 4 3 67 3 2 57 299 299

Administratiu/va Arxiu 3 1 1 2 132 2 2 29 2 2 38 199 199  
 
Normativa  
 
La Disposició Final Única del RD. 158/1996, de 2 de febrer, pel que es modificà en 
matèria de complement de destí el RD. 861/1986, sobre Règim de Retribucions dels 
funcionaris d’Administració Local, ve a establir una sèrie de limitacions a observar per 
les Corporacions Locals en l’exercici de les facultats de variació i assignació del 
complement de destinació que tenen atribuïdes, en tant que aquelles s’han d’exercir 
dintre dels intervals establerts per als funcionaris de l’Administració de l’Estat i sense 
que això suposi increment de la despesa de personal. 
 
Els intervals de nivells per als funcionaris de l’Administració de l’Estat, es troben 
recollits a l’art. 71 del RD. 364/1995, de 10 de març, que aprova el reglament general 
d’ingrés del personal al servei de l’Administració General de l’Estat i de provisió de 
llocs de treball i promoció professional dels funcionaris civils de l’Administració General 
de l’Estat: 
 
Grups nivell mínim nivell màxim 

A 20 30 

B 16 26 

C 11 22 

D 9 18 

E 7 14 
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L’art. 74 del TRLEBEP disposa que mitjançant les relacions de llocs de treball (RPT) 
es determinen, entre altres aspectes, les retribucions complementàries que 
corresponen a cada lloc de treball, essent a aquest instrument al que li correspon fixar 
el complement de destinació dintre dels marges de la legislació bàsica estatal, essent 
la seva aprovació una competència indelegable del Ple (art. 22.2.i) i 4 LBRL. 
 
L’art. 3, apartats 1 i 2 del RD 861/1986, de 25 de abril, modificat pel RD. 158/1996, de 
2 de febrer, en relació amb el complement de destinació, disposa: 
 
«1. Els intervals dels nivells de llocs de treball dels funcionaris d’Administració Local 
seran els que en cada moment s’estableixin pels funcionaris de l’Administració de 
l’Estat. 
 
2. Dins dels límits màxim i mínim assenyalats, el Ple de la Corporació assignarà nivell 
a cada lloc de treball atenent a criteris d’especialització, responsabilitat, competència i 
comandament, així com a la complexitat territorial i funcional dels serveis en que 
estigui situat el lloc[...]» 

 
L’art. 4.2 del RD. 861/1986, estableix que la modificació del complement específic 
exigirà amb caràcter previ, que per la Corporació s’efectuï una valoració del lloc de 
treball, atenen a les circumstàncies expressades en el núm. 1 d’aquest article, és a 
dir: especial dificultat tècnica, dedicació, incompatibilitat, responsabilitat, perillositat o 
penositat, podent considerar-se conjuntament dos o més de les condicions particulars 
esmentades. 
 
L’art. 33 del Decret Legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, que aprova el text refós dels 
textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública, estableix que per poder 
donar a cada lloc de treball el seu nivell, cal que abans se’n faci la corresponent 
valoració. 
 
Vista la proposta de l’alcaldia, de data 17 de febrer de 2020, el Ple de 

l’Ajuntament per assentiment dels setze membres presents, acorda: 

Primer. Aprovar la valoració feta per la Comissió de Valoració en data 13.02.2020, fent 
ús de la capacitat excepcional d’efectuar adequacions retributives, dels següents llocs 
de treball: 
 

Competència
Solució de 

Problemes
Responsabilitat Penalitat Riscos Possibles

Lloc de treball A11 A12 A2 A3
T o tal 

A
B1 B2

T o tal 

B
C1 C3

T o tal 

C
T o tal C F D1 D2 D3

T o tal 

D
E

T o tal 

E

T o tal 

C T
TOTA L

Cordinador Serveis Territorials 3 3 2 2 230 3 2 58 3 3 76 364 364

Tècnic superior Arxiu 5 1 1 1 200 3 3 66 3 3 76 342 342

Tècnic/a mig de RRHH 4 3 1 2 230 3 3 76 3 4 100 406 406

Tècnic Auxiliar de Compres 3 3 1 2 175 2 2 39 2 4 66 280 280

Administratiu Comptabilitat i Pressupostos 3 3 1 1 152 3 3 50 3 3 76 278 278

Oficial 1º enllumenat 2 3 1 1 115 2 2 25 2 2 38 178 22 22 --- 4 2 P C 6 38 216

Cap d'Oficina d'Habitatge 5 2 2 2 350 4 3 133 4 4 152 635 --- --- --- 0 635

Tècnic/a mig TIC 4 3 1 2 230 3 3 76 3 4 100 406 --- --- --- 0 406

Professor/a responsable EEAA 4 1 1 2 175 4 3 67 3 2 57 299 299

Administratiu/va Arxiu 3 1 1 2 132 2 2 29 2 2 38 199 199  
Segon. Modificar el complement específic assignats als llocs de treball a dalt 
relacionats, d’acord amb el següent detall: 
 



 

 

Llocs de treball Concepte
Import brut 

anual

Complement 

específic brut 

anual actual

Complement 

específic brut 

anual resultant

Cordinador/a Serveis Territorials Complement personal transitori 2.849,70 € 20.032,18 € 22.881,88 €

Tècnic/a superior Arxiu Complement personal transitori 1.918,70 € 9.862,30 € 11.781,00 €

Tècnic/a mig de RRHH Plus productivitat fixe 6.060,00 € 18.842,04 € 24.902,04 €

Tècnic/a auxiliar de Compres Plus productivitat fixe 1.809,50 € 12.300,82 € 14.110,32 €

Administratiu Comptabilitat Complement personal transitori 378,00 € 12.300,82 € 12.678,82 €

Oficial 1a enllumenat Gratificació personal laboral 949,20 € 11.161,08 € 12.110,28 €

Cap d'Oficina d'Habitatge Plus productivitat fixe 5.815,20 € 15.329,02 € 21.144,22 €

Tècnic/a mig TIC Plus productivitat fixe 6.060,00 € 18.842,04 € 24.902,04 €

Professor/a responsable EEAA Plus productivitat fixe 1.468,20 € 11.336,08 € 12.804,28 €

Administratiu/va Arxiu 1 Complement personal transitori 1.050,00 € 9.679,32 € 10.729,32 €

Administratiu/va Arxiu 2 Complement personal transitori 295,40 € 9.679,32 € 9.974,72 €  
 
Tercer. Suprimir els conceptes de gratificacions personals laboral, complements 
personals transitoris, i plusos de productivitat fixes dels llocs de treball relacionats a 
l’acord primer. 
 
Quart. Modificar la Relació de Llocs de Treball pel que fa als complements específics 
dels llocs de treball que es modifiquen. 
 
Cinquè. Notificar els presents acords a la representació sindical de l’Ajuntament, a 
l’àrea de Serveis Econòmics i a les persones que ocupen els llocs de treball 
relacionats a l’acord primer. 
 
Assumpte d’urgència 

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=20200220&punto=11 
 
Modificació dels arts. 24.19; arts. 2.1.b), 2.5 i 2.11 de l’annex II de l’acord comú 

de condicions dels empleats i empleades de l’Ajuntament de Malgrat de Mar. 

Sra. Ortiz: breument, això va ser també un acord de la mesa de negociació del dia 
05/12/2019 i vam consensuar de modificar tots aquests punts que ha anomenat el Sr. 
Secretari.  

Es passa a votar la urgència que resulta acceptada amb el vot a favor dels setze 

membres presents, d'acord amb allò establert als articles 91.4 i 83 del RD 

2568/86 de 28 de novembre. 

Antecedents 

Acord plenari del 15.11.2018 de modificació d’articles de l’Acord comú de condicions 
dels empleats i empleades de l’Ajuntament de Malgrat de Mar, per l’anualitat 2019. 
 
Mesa de Negociació de data 05.12.2019, on s’acordà: 
 

 
 

http://videoacta.ajmalgrat.cat/?pleno=20200220&punto=11
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Modificar l’article 24.19) segon paràgraf de l’Acord comú de condicions dels 
empleats i empleades de l’Ajuntament de Malgrat de Mar, on fa referència als 
dies d’assumptes personals, de manera que s’ha d’afegir el següent text: 
sense cap limitació d’hores diàries.  

 
 
Mesa de Negociació de data 05.12.2019, on s’acordà: 
 

Modificar el preu de l’ article 2.5 Servei d’intervenció immediata de la brigada 
d’enllumenat, de l’Annex II Serveis extraordinaris de l’Acord comú de 
condicions dels empleats i empleades de l’Ajuntament de Malgrat de Mar, i que 
s’incrementa segons el següent detall:  
 

 
 
Modificar el preu de l’article 2.11 Servei d’intervenció immediata de de les 
brigades de via pública i espais verds l’Annex II Serveis extraordinaris de 
l’Acord comú de condicions dels empleats i empleades de l’Ajuntament de 
Malgrat de Mar, i que s’incrementa segons el següent detall:  
 

 
 

Mesa de Negociació de data 13.02.2020, on s’acordà: 
 

Modificar el preu de l’apartat b) de l’article 2.1 Hores extraordinàries, de l’Annex 
II Serveis extraordinaris de l’Acord comú de condicions dels empleats i 
empleades de l’Ajuntament de Malgrat de Mar, i que s’incrementa segons el 
següent detall:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2020 2021 2022 

    
Increment  300,00 € 100,00 € 100,00 € 

Preu guàrdia amb 
increment 
(€ bruts mensuals) 

830,66 €  930,66 € 1.030,66 € 

  

 2020 2021 2022 

    
Increment  300,00 € 100,00 € 100,00 € 

Preu guàrdia amb 
increment 
(€ bruts mensuals) 

830,66 €  930,66 € 1.030,66 € 

  

 2020 2021 

   

Hores extres ordinàries (€ bruts) 22,00 € 25,00 € 

Hores extres festives o nocturnes (€ 
bruts) 

25,00 €  30,00 € 

  



 

 

Mesa de Negociació de data 13.02.2020, on s’acordà la supressió de l’article 2.6 
Hores extraordinàries, de l’Annex II Serveis extraordinaris de l’Acord comú de 
condicions dels empleats i empleades de l’Ajuntament de Malgrat de Mar: Serveis 
extraordinaris durant els dies de Festa major, dies de festes nadalenques i Setmana 
Santa (13 dies especials) 
 
Totes aquestes modificacions són amb efectes retroactius a data 01.01.2020. 
 
Informe del tècnic de Recursos Humans, amb vistiplau del Secretari municipal. 
 
Informe de l’Interventor municipal. 
 
Vista la proposta de la regidoria de Recursos Humans, de data 17 de febrer de 

2020, el Ple de l’Ajuntament per assentiment dels setze membres presents, 

acorda: 

Primer. Aprovar la modificació de l’articulat de l’Acord comú de condicions dels 
empleats i empleades de l’Ajuntament de Malgrat de Mar, d’acord amb el següent: 
 

Article 24. Apartat 19. Permís per assumptes personals 

 
S’afegeix al segon paràgraf: sense limitació d’hores diàries. 
 
 

Annex II. Article 2.1.b) Hores extraordinàries 

 
 
 
 
 
 
 

Annex II. Article 2.5 Servei d’intervenció immediata de la brigada d’enllumenat 
 

 
 

Annex II. Article 2.6 Serveis extraordinaris durant els dies de Festa major, dies de 
festes nadalenques i Setmana Santa (13 dies especials). Es suprimeix. 

 
 

 
Annex II. Article 2.11 Servei d’intervenció immediata de de les brigades de via 
pública i espais verds 

 

 2020 2021 

   

Hores extres ordinàries (€ bruts) 22,00 € 25,00 € 

Hores extres festives o nocturnes (€ 
bruts) 

25,00 €  30,00 € 

  

 2020 2021 2022 

    
Increment  300,00 € 100,00 € 100,00 € 

Preu guàrdia amb 
increment 
(€ bruts mensuals) 

830,66 €  930,66 € 1.030,66 € 
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Segon. Notificar els presents acords a la representació sindical de l’Ajuntament de 
Malgrat de Mar. 
2.39.40 

 
Assumpte d’urgència 

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=20200220 
 
Sol·licitud de dictamen preceptiu a la Comissió Jurídica Assessora de la 
Generalitat de Catalunya en relació a la proposta de resolució del contracte per a 
l’execució de les obres incloses al projecte d’ordenació i rehabilitació del 
passeig Marítim, entre la plaça de l’Àncora i l’avinguda Colom. 

Sr. Serret: a data d’avui, 20 de febrer, portem aquest import d’obres executades de 
1.714.756,69 € sense IVA, l’import que ha d’assumir el contractista, segons el 
compromís de l’oferta presentada era de 149.405 sense IVA, pel que fa a l’import final 
és de 1.565.351 €, sense IVA. Amb independència d’això, la direcció assenyala un 
conjunt de partides que estaven dependents de repàs. En cas que es duguessin a 
terme, acabaríem tancant aquests imports que acabem de proposar. Per tant, la 
proposta de resolució final de l’expedient és declarar la resolució de contracte 
administratiu per l’execució de les obres incloses en el projecte d’ordenació i 
rehabilitació del projecte del passeig marítim entre la plaça de l’Ancora i l’avinguda 
Colom, formalitzat entre l’empresa ROGASA i aquest Ajuntament, per la causa 
prevista en els articles anomenats: la no acceptació per part d’aquest contractista dels 
preus fixats per l’òrgan de contractació que es deriven de la base de modificació del 
contracte aprovada. Tot això ve fruit d’aquells preus contradictoris que vam exposar en 
el Ple del 16/12/2019. Fruit d’aquells informes tècnics que ens recomanaven la 
rescissió d’aquest contracte per tal de poder continuar també amb el projecte amb els 
nous preus que evidentment no casaven amb els que els serveis tècnics de la nostra 
casa avalaven, aquelles parts de modificació del projecte que s’havien realitzat i per 
tant, calia resoldre aquest contracte per poder sortir de la situació en la que ens 
trobàvem en el projecte. Per tant, avui sol·licitem per tal de poder acabar aquesta fase 
1 i poder licitar la nova fase 2 per tal de poder acabar en la totalitat el projecte i 
puguem veure aquest nou passeig Marítim el més aviat possible.  

Sra. Ponsa: aquest informe ens l’han comentat avui a quarts de tres, però fins aquesta 
tarda no l’hem pogut rebre. Tot i que la revocació tirarà endavant, perquè vostès són 
majoria i això, en aquests moments, ja està prou enquistat, ens agradaria, si ho 
poguéssim deixar sobre la taula perquè la setmana que ve tenim entès que hi ha un 
altre Ple, i llavors portar-ho a votació. Més que res perquè primer que no ens hem 
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pogut ni llegir aquest informe i jo no sé si tots els regidors de tots els partits l’han rebut 
a temps i l’han pogut llegir.  

Sr. Roger: és insòlit, perquè vostè va convocar la Junta de portaveus la setmana 
passada i teníem dos o tres punts en l’ordre del dia i avui resulta que tenim deu punts i 
cinc urgències. El lògic, el normal, i per la qual cosa si alguna vegada, de manera 
extraordinària venia un punt d’urgència, vostès feien grans escarafalls del quatripartit 
de la Sra. Ponsa, que li resultava incompressible el desgavell que hi havia en aquell 
moment, miri per on, ja pot vostè ben riure, després d’aplaçar el Ple una setmana, 
després de convocar la Junta de portaveus amb dos o tres punts a l’ordre del dia, ens 
trobem amb aquesta situació que avui, després de que aquest portaveu que li està 
parlant, vingués dia sí, dia també, durant la setmana, a interessar-se perquè 
evidentment estàvem al cas de que podien haver-hi aquests expedients, i no estaven a 
secretaria per poder-los consultar, avui al matí, com vostè pot suposar, rebre tota 
aquesta informació en un correu electrònic, doncs entenem que se’ns estan vulnerant 
drets que tenim com a regidors de tenir un marge prudencial per veure el que estem 
aprovant o no aprovant. Per tant, jo li avanço que en el tema del passeig, a més a més 
de la posició que ja vàrem prendre d’abstenir-nos, a més a més amb els agreujants 
que li acabo d’exposar, no podem fer una altra cosa que abstenir-nos des d’aquest 
grup d’ERC. 

Sr. Mercader: Sr. Zaldo, no vol demanar que es deixi sobre la taula? No. Bé, els vaig 
dir a la Junta de portaveus, que lo més segur era que vingués aquest expedient del 
passeig Marítim i algun altre. El que passa és que sembla que el que dic a la Junta de 
portaveus no s’escolta o la informació no es queda, perquè després a les tardes és 
quan surten les publicacions de què passa que no s’està fent neteja, després de 20 
dies del temporal. Quan vaig estar 30 minuts explicant les neteges que estàvem fent, 
què estava previst amb la canya, com estaven les converses amb les Administracions 
supramunicipals. Però llavors em trobo a la tarda, cinc hores després, que no hi havia 
ni neteja, que no sabíem la voluntat del govern, que no sabíem què s’estava fent. Per 
tant, jo em plantejo també el que parlo o trasllado a la Junta de portaveus, quina 
informació al final reben o si serveix d’alguna cosa la informació que reben, perquè si a 
sobre ho fan per després criticar al Govern, doncs quedes una mica sorprès, no? Bé, 
avui veiem un exemple més d’un punt que es pot deixar sobre la taula, no? I que es 
demana, i això era tan estrany, fa uns minuts. Per què portem aquest punt per 
urgència? Ho hem explicat, anem tard i igual que va passar anteriorment, és important 
que aquests punts passin ràpidament quan els tinguem, tan just com els tenim, no és 
que tinguem aquest expedient guardat a un calaix i el traiem a l’últim moment, 
simplement s’han acabat els informes i s’han acabat els terminis pels quals l’empresa 
hi podia dir alguna cosa i s’han acabat fa res, fa un dia. Llavors, tan bon punt tenim 
l’expedient, ho expliquem i fins i tot a la Junta de Govern se us convoca després per 
explicar el màxim i a través dels tècnics, perquè puguin preguntar si tenen dubtes. Ja 
ens agradaria tenir el suficient temps per anar esperant i esperar a un altre Ple o un 
altre. Però és que les circumstàncies són les que són. I vostè ha dit, també, ens 
trobem amb cinc urgències. Jo ja ho he dit a l’inici del plenari, ens trobem en una 
situació que hi ha un sobreesforç important pel tema del temporal, pel tema d’arribar a 
tràmits i ajudes de l’administració superior i això fa que hi hagi una sobrecàrrega de 
feina important. I per això he volgut agrair l’esforç que estan fent els tècnics, 
anteriorment. Jo li donaria la raó si a cada Ple es troba cinc urgències. O sis. Seria el 
primer de dir mira, pues és veritat, s’ha de planificar millor o hem de millorar en aquest 
aspecte. Però és al primer Ple que ens hi trobem. I li hem explicat el perquè. Per tant, 
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ho torno a explicar perquè quedi ben clar. I també dir, si hi ha 15 punts de gestió, 
home jo crec que estem gestionant bastant, aquest govern municipal, per tant, que vol 
que li digui, benvinguts aquests 15 punts de gestió i no pas els dos que li vam 
presentar a la Junta de portaveus.  

Sr. Roger: jo no he demanat que es deixés sobre la taula res. En primer lloc. En segon 
lloc, li explicaré el tempo d’aquesta notícia que sembla que abans en parlava. El grup 
d’ERC té la ràdio municipal com tots els grups, 10 minuts cada cert temps, i per tant, 
com vostè sap, i per motius laborals, hem d’anar a gravar aquest programa. Quan 
aquest programa es va gravar, va ser anteriorment a la Junta de portaveus. I per tant, 
totes les notícies que es van derivar d’això, doncs varen sortir amb anterioritat a 
aquesta Junta de portaveus perquè evidentment, com vostè sap, quan hi ha un 
material gràfic al darrere, no es fa en 10 minuts i es treu i es posa. Aquesta és 
l’explicació que cal donar públicament i no passa res. I l’altra qüestió, doncs vostè 
porta avui 5 urgències i no n’havien portat, però que s’endarrereixi el Ple, vostès en el 
Ple del cartipàs van endarrerir una setmana el Ple per tenir temps de portar les coses 
d’aquest Ajuntament, que hi havia el costum del primer dijous de mes, vostès varen 
canviar-lo i tenen tot el dret, perquè van entendre que d’aquesta manera tindrien els 
expedients més a punt. Per tant, el temporal evidentment que ha sobrecarregat 
aquesta casa de feina, però és que prèviament al temporal, el fet d’endarrerir el Ple 
durant una setmana, ha estat habitual. I per tant, tota l’altra qüestió que vostè posa 
sobre la taula, és perquè es fa venir bé les coses. Jo només he entrat en aquests tres 
punts i els continuo qüestionant. I del que es parla de la Junta de portaveus, per això 
he vingut jo cada dia al matí i a la tarda en més d’una ocasió, perquè vostè va parlar 
d’aquests expedients i aquests expedients no apareixien. I torno a reiterar que no és 
de rebut rebre expedients de qüestions econòmiques amb 4 o 5 hores abans del Ple. 
Que no estem pendents tot el dia d’això, tenim altres qüestions, tenim feina, hem 
d’atendre d’altres coses, per tant, entenc que si una normativa diu que han d’estar dos 
dies abans els expedients, escolti, que no hi siguin dos dies abans, amb una qüestió 
d’urgència, es pot entendre, però vostè també ha d’entendre que no és un punt sol, 
aquí hi ha tota una sèrie de punts. Jo totes aquestes qüestions d’urgència d’ordenar tot 
el tema salarial i llocs de treball, ho hem tingut amb més temps i ens ho hem pogut 
mirar i hem fet un vot en un sentit correcte, perquè hem tingut la informació per mirar-
nos-la, lo altre, doncs la veritat és que no. Per tant, no podem votar a favor i ens 
abstindrem.  

Sr. Mercader: vostès han donat un raonament del perquè, que havien gravat abans. 
Jo feia més referència a les xarxes socials, que no sé si també ho havien programat 
abans. El que no entenc llavors és JxM perquè també ho va criticar al cap d’una hora. 
M’agradaria saber el perquè, si vaig donar el raonament, a la Junta de portaveus. És 
un raonament crec que vàlid i s’entén però JxM no entenc que després que vostès ho 
publiquessin, JxM fessin exactament quasi el mateix text. Ho voldria preguntar.  

Sra. Ponsa: em sembla que estàvem parlant d’una cosa, anem a una altra. Nosaltres 
teníem la publicació programada, per tant, va sortir en aquell moment. Però, a banda 
d’això, estàvem parlant del punt aquest de deixar-lo sobre la taula. Jo entenc, com ha 
llegit abans el Sr. Secretari, el ROF diu que en el punt 91.2 si no hi ha expedient, es 
pot demanar la suspensió del Ple. A veure, el ROF què marca, l’article? 

Sr. Secretari: es passa a votar deixar un expedient damunt la taula, si algun regidor ho 
demana. 



 

 

Sra. Ponsa: això ho hem rebut a les 14:52. No ens ha donat temps ni a llegir-ho, i són 
12 pàgines, les que tinc en el correu. A veure, és que jo l’únic que demano és deixem-
ho, llegim-ho i si la setmana que ve tenen previst fer un altre Ple, ho portem, només 
són 4 dies. Més que res que ens ho deixin llegir, perquè 12 pàgines, només les he 
llegit, de veritat. 

Sr. Mercader: no entrarem en el nombre de pàgines. És cert que el contingut és 
important, el nombre de pàgines 12, en 5 o 6 hores, dona temps. També hem fet una 
reunió informativa amb els tècnics per explicar aquest expedient i si tenien dubtes, 
contestar. És a dir, jo he estat a l’altra banda i entenc el tema de la urgència, entenc el 
tema del temps, que no estan aquí, que tenen altres feines i tal, ho entenc. El que vinc 
a dir és que és un tema urgent. I per tant, si ho podem aprovar el més aviat millor, és 
el que estem fent. Simplement és aquest el raonament. 

Sr. Serret: per defensar la posició del document que portem des d’Urbanisme i que 
portem el govern. Agrair el posicionament d’ERC, entenc que no hagin pogut llegir el 
document, i també li vaig agrair, en el seu moment, l’abstenció en el posicionament de 
la resolució del contracte, en tant que és un procediment administratiu recomanat pels 
tècnics i que segueix la seva trajectòria. Sabíem que havia d’arribar fins aquí, per això 
en reiterades ocasions havíem explicat que en un moment o altra hi hauria aquest 
expedient, per això també apuntava el portaveu d’ERC que anava preguntant per ell, 
perquè sabíem que havia de sortir i que tan ràpid com sortís, s’incorporaria a un 
plenari, perquè la situació premia el temps, i tres dies, quatre dies en aquesta situació, 
Sra. Ponsa, sap que són importants i són molts. Ho eren quan es va convocar el Ple 
extraordinari del 16/12/2019, com també ho és ara, si hem d’esperar a dies posteriors. 
Té tot el seu dret a demanar que es deixi sobre la taula, igual que ho hem fet la resta 
en un altre punt, i evidentment, dir-li que aquest és un posicionament no polític sinó 
purament administratiu en el que s’ha de seguir aquest procediment i que evidentment 
aquestes 12 pàgines que he signat i que s’ha signat perquè vagi a plenari per part de 
l’alcaldia, doncs tenen l’aval dels informes jurídics i tècnics de la nostra casa, i crec 
que vostè hi confia de la mateixa manera que nosaltres, que quan hem fet l’exposició 
de motius, sap que és així i si estigués vostè en aquesta posició, faria exactament el 
mateix.  

Sra. Ponsa: no dubto de la feina que fan els tècnics de la casa, al contrari, penso que 
la fan molt bé, però això no treu de que no haguem pogut veure, llegir el contingut 
d’aquest expedient que no hi era fins les 3 de la tarda, que ens l’han enviat per correu. 
Simplement he dit això, de deixar-lo perquè si total tenen previst de fer el proper Ple 
dintre de tres dies i ve un cap de setmana entremig, és lògic deixar-ho i que ens ho 
puguem llegir. Simplement això. 

Es passa a votar la urgència que resulta acceptada per deu vots a favor (PSC i 

JxC) i sis abstencions (JxM, ERC i CUP), d'acord amb allò establert als articles 

91.4 i 83 del RD 2568/86 de 28 de novembre.    

En haver sol·licitat, durant el debat, la portaveu del GPM JxM que l’expedient 
resti damunt la taula, es procedeix, d’acord amb el que estableix l’art. 92.1 del 
RD. 2568/1986, de 28 de novembre, que aprova el Reglament d’Organització, 
Funcionament i Règim Jurídic  Local, a votar aquesta petició, abans de fer-ho 
sobre el fons de l’assumpte, amb el resultat de tres vots a favor (JxM), deu vots 
en contra (PSC i JxC) i tres abstencions (ERC i CUP). 
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El Ple de l’Ajuntament, en sessió de data 16 de desembre de 2019, adoptà els 

acords següents: 

Primer.- Ratificar els acords de la Junta de Govern Local de data 7 de novembre de 

2019, amb motiu de l’aprovació de la modificació del contracte administratiu per 

l’execució de les obres incloses en el projecte d’ordenació i rehabilitació del passeig 

Marítim, entre la plaça de l’Àncora i l’avinguda Colom, adoptats en virtut de la 

delegació conferida per acord plenari de data 4 de juliol de 2019. 

Segon.- Avocar la competència per a resoldre els recursos de reposició contra els 

acords adoptats per la JGL en ús de la delegació conferida. 

Tercer.- Desestimar el recurs de reposició interposat per ROGASA, contra els acords 

adoptats per la JGL de data 7 de novembre de 2019, en base als informes que obren a 

la part expositiva  

Quart.- Incoar l’expedient per la resolució del contracte administratiu per l’execució de 

les obres incloses en el projecte d’ordenació i rehabilitació del passeig Marítim, entre la 

plaça de l’Àncora i l’avinguda Colom, formalitzat entre l’empresa ROGASA SAU i 

aquest Ajuntament. 

Cinquè.- Proposar la resolució del contracte per la causa prevista a l’art. 211.1.h) en 

relació amb l’art. 242.2 de la LCSP: no acceptació per part del contractista dels preus 

fixats per l’òrgan de contractació. 

Sisè.- Atorgar tràmit d’audiència al contractista, l’avalista i la D.O., perquè al·leguin el 

que estimin oportú en el termini de 10 dies naturals a comptar des dels següent a la 

recepció de la notificació dels presents acords. Així mateix en cas de formular-se 

oposició per part del contractista es procedirà a sol·licitar el pertinent dictamen a la 

Comissió Jurídica Assessora de la Generalitat de Catalunya. 

L’esmentat acord fou notificat a ROGASA SAU, Master Plan i el Banc de Santander. 

 
En data 23.12.2019 (RE 20675) ROGASA CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS SAU, 
s’oposa a la resolució del contracte per la causa prevista a l’art. 211.1.h) en relació 
amb l’art. 242.2 de la LCSP: no acceptació per part del contractista dels preus fixats 
per l’òrgan de contractació, sol·licitant que s’acordi la resolució per la causa prevista a 
l’art. 211.1.g) LCSP, indemnitzant al contractista pels conceptes següents: 
 
 

a) obra realment executada i el material apilat a peu d’obra. 

b) el 3 per cent de l’import de la prestació pendent de realitzar. 

c) Els danys i perjudicis causats al contractista com a conseqüència de 

l’incompliment del contracte i de la suspensió de les obres. 

 
Fonamenta la seva petició en que: 
 

a) Es produeix una modificació substancial del contracte, en produir-se una 

variació del 33,73% del pressupost adjudicat (48,91 DO) i el contractista deixa 



 

 

de fer partides previstes en un 27,63% (29,57 DO), essent necessari modificar 

també el projecte. 

b) No es dona cap dels supòsits que, segons l’art. 205 LCSP, justifiquen la 

modificació del contracte. 

c) En conseqüència, l’art. 213.4 LCSP, els atorga el dret a una indemnització del 

3% de la prestació pendent de realitzar. 

d) Dret a percebre l’obra realment executada en aplicació de la doctrina 

jurisprudencial sobre l’enriquiment injust 

e) Un suposat incompliment de les obligacions del contracte per part de 

l’Ajuntament, que obligaria a aquest a abonar els danys i perjudicis que 

s’haurien irrogat al contractista, en aplicació de l’art. 213.2 LCSP.  

 
Els serveis tècnics en data 20 de febrer de 2020, han emès informe, que consta a 
l’expedient relatiu a les al·legacions formulades. 
 
En la mateixa data, Secretaria i Intervenció han emès un informe conjunt, que en la 
seva part essencial indica: 
 
Els serveis tècnics, en el seu informe de data 20 de febrer de 2020, indiquen pel que fa 
a la modificació substancial del contracte que: 
 
Els imports que cal tenir en compte són exclusivament els que deriven de l'acord 
municipal de modificació de contracte (preus contradictoris que representen un 
increment del 33,73% i partides no executades que representen un decrement del 
27,63%). 
 
Les partides subjectes a variació (noves i no executades) són en la seva major part per 
fer les mateixes obres amb procediments o mitjans diferents, tal i com es diu a 
l'informe de la DF que el recurrent copia parcialment a l'al·legació TERCERA i que es 
reprodueix a continuació: 

 
Un cop contrastada la solució tècnica proposada al projecte amb la realitat 
física de les preexistències, amb el suport de l’equip de topografia del 
contractista i amb les cales d’identificació de serveis soterrats realitzades, s’han 
anat detectant les activitats que es relacionen a continuació i que ha estat 
necessari executar de forma diferent a la prevista al projecte o que no estaven 
previstes o definides. 
 
Com s’ha anat recollint als diversos informes mensuals de la DO i actes d’obra, 
les principals activitats noves o no definides són: 
 
1.- La fonamentació i part vista de la tanca de l’Adif, atès que la solució prevista 
a projecte, no es viable.  
2.- Concreció d’unes connexions viables de les noves canonades de residuals i 
de pluvials ja que les connexions estaven anunciades però no definides, ni tant 
sols geomètricament, als plànols de projecte. En el cas de pluvials s’ha 
mantingut en tot cas l’esquema conceptual del càlcul del projecte de manera 
que desguassi tant al col·lector de pluvials de Països Catalans com a la Riera 
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de Palafolls. Així mateix, la definició de l'arribada del col·lector de residuals nou 
a l'estació de bombament, ja que la solució prevista (sense plànols al projecte) 
era físicament inviable per manca d’espai. Finalment, també ha estat necessari 
definir les arquetes de connexió de la xarxa de residuals, tant al cantó Països 
Catalans com al cantó de l’estació de bombament (en ambdós casos sense 
definició al Projecte). 
3.- Redefinir amb Aigües de Malgrat, en un procés que portat moltes iteracions 
la nova xarxa d’aigua potable. Cal dir que existia un informe previ d’Aigües de 
Malgrat que definia part de les esmenes a fer al projecte per o aquestes 
esmenes, que no vàrem conèixer fins molt avançada l’obra, mai havien estat 
incorporades al Projecte. En aquest apartat també ha estat necessari introduir 
escomeses provisionals, no previstes ni definides, per a garantir el 
subministrament d’aigua potable a tots els usuaris (Hotels, comerços i 
habitatges del Passeig) mentre no es completava la nova xarxa. 
4.- Definició de la xarxa de embornals a Pl. Ancora. 
5.- Definició de les escomeses d’aigua potable i de la xarxa d’aigua potable. 
6.- Redefinir, a requeriment dels serveis d’Espais Verds de l’Ajuntament, la 
xarxa de reg, atès que les solucions previstes a Projecte eren incompletes i no 
contemplaven la correcta connexió amb els serveis i escomeses existents. 
7.- Definició de les arquetes de reg i del punt de connexió de l'aigua potable i 
freàtica. 
7.- Definició de la connexió dels embornals dels carrers transversals als 
col·lectors de pluvials del passeig. 

 8.- Definició de la xarxa d'embornals del vial (connexions al col·lector) 
9.- Definició de com són les planxes de corten de parterres de cantonades. 
10.- Definició del pou d'atac de la perforació guiada. 
11.- Redefinició de la senyalització horitzontal i vertical, segons requeriments 
de la Policia Local. 
A banda d’aquestes activitats noves també ha estat necessari, com es veu en 
la descripció d’alguns preus contradictoris, modificar el procés constructiu 
previst en alguns elements (en la definició i descomposició dels preus de 
projecte) atesos els condicionants d’accessibilitat de maquinaria a les voreres i 
la presència de serveis. Ambdós factors han provocat l’increment de l’execució 
manual d’aquestes activitats. 
a) ... / ... 

Com s’ha avançat al punt anterior, la generació d’aquests preus ve motivada 
per diverses causes: 
Indefinició de projecte, 
Activitat nova necessària per fer l’obra, 
Adequació a la realitat sobre el terreny, 
Justificació de les partides alçades del projecte 

o per peticions directes dels diferents departaments tècnics de l’Ajuntament. 
Tot això genera preus contradictoris que poden ser a l’alça, igual o amb un 
preu menor que l’indicat al projecte. En el cas de preus totalment nous per a 
noves activitats o activitats no previstes al projecte es composen els nous 
preus amb els preus dels materials, maquinaria i ma d’obra del projecte i amb 
els rendiments observats a l’obra. 

 
Com s’indicava en l’informe dels serveis tècnics de 12 de desembre de 2019: 
 



 

 

L'informe de la DO de data 27.09.2019 descriu els motius, circumstàncies i justificació 
de les modificacions que s'han efectuat en el decurs de les obres, que en cap cas es 
defineixen com una modificació del projecte, sinó que s'emmarquen en el supòsit legal 
de la modificació de contracte. 

La rellevància que el contractista pretén atorgar a les modificacions efectuades i que 
ha acceptat dur a terme sense conèixer-ne el preu tindria que haver estat posada de 
manifest molt abans, tant per part de la DO com d'ell mateix, i no haver esperat a un 
moment tant avançat. Aquest fet posa de manifest que les modificacions no són 
substancials.  

Pel que fa a la pretesa necessitat de modificar el projecte, d’acord amb l’art. 242.4, 
l’informe del serveis tècnics indica: 
 
 “Com ja ha estat indicat anteriorment, l’informe de la direcció facultativa de les obres 
de data 27.9.2019, en cap cas considera que les alteracions que s’han introduït en les 
obres facin necessària una modificació del projecte. El recurrent apel·la en diverses 
ocasions a l’esmentat informe, mostrant conformitat en els seus termes i ara diu de 
manera implícita que l’objecte essencial del mateix – proposar la modificació del 
contracte – no és correcte perquè abans caldria modificar el projecte” 
 
Ja en l’informe anterior de data 12 de desembre de 2019, els serveis tècnics feien 
constar: 

La referència a la compensació d’unitats d’obra positives i negatives que diu el 
recurrent no justifica que el contracte s'estigui desvirtuant perquè, tal i com s'ha 
esmentat més amunt, la DO manifesta que els canvis han suposat en alguns casos 
una simple modificació del procés constructiu per executar una partida d'obra amb un 
resultat similar al que ja es preveia en la documentació contractual. En moltes altres de 
les modificacions el que s'ha dut a terme és una definició a nivell de detall de partides 
que estaven previstes en el projecte. En cap dels dos casos el contracte s'ha 
desvirtuat ni ha donat com a resultat —en la part ja executada— una obra diferent a la 
prevista, ni s'ha alterat substancialment l'objecte del contracte. 

Respecte a si es donen els supòsits de l’art. 205 LCSP, els serveis tècnics fan esment 
als arguments exposats ja en el seu informe de 14 d’octubre de 2019 (reiterat en 
informes posteriors), redactat prèviament al tràmit d’audiència atorgat respecte a la 
modificació contractual proposada, acompanyant la relació de preus corresponents, un 
cop analitzats els continguts en l’informe de la D.O de data 27 de setembre de 2019, 
de necessitat de modificació del contracte i justificació de preus contradictoris, en el 
que es manifestaven en els següents termes: 
 
Aquesta modificació, primera que es tramita en relació al contracte signat inicialment, 
respon a les exigències de l'article 205 LCSP i no suposa una modificació substancial 
del contracte.  
 
La modificació compleix els requisits de l'article 205.1 perquè la seva justificació es 
troba en els supòsits de l'apartat 2 d'aquest article i perquè les modificacions es limiten 
a respondre a les necessitats i causes que les originen amb les variacions estrictament 
indispensables. 
 
La modificació ve justificada pels supòsits de l'article 205.2 perquè: 
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(a) Algunes partides suposen afegir obres, subministraments i serveis addicionals, i el 
canvi de contractista comportaria inevitablement un perjudici econòmic i tècnic perquè 
aquests treballs estan físicament vinculats i annexes a la resta de talls d'obra, i establir 
la compatibilitat d'execució per part de dos contractistes en àmbits d'obra reduïts i de 
delimitació complexa repercuteix necessàriament en el rendiment i la qualitat del 
treball. A més, l'increment de l'import inicial del contracte originat per la modificació no 
excedeix del 50 per cent. 
 
(b) Altres partides tenen com a causa circumstàncies sobrevingudes que eren 
imprevisibles en el moment de la licitació, i han estat originades per motius que 
l'administració, actuant amb diligència, no podia preveure. La seva introducció no 
altera en cap cas la naturalesa global del contracte i, a més, l'increment de l'import 
inicial del contracte originat per la modificació no excedeix del 50 per cent. 
 
(c) En tot cas, les modificacions efectuades no s'han de considerar com a substancials 
perquè no donen com a resultat un contracte de naturalesa materialment diferent de 
l'original, i també perquè: 
 
(1r) No haguessin tingut cap repercussió en l'adjudicació del contracte, i no impliquen 
una classificació diferent del contractista.  
 
(2n) Tampoc alteren l'equilibri econòmic del contracte en benefici del contractista, i 
l'increment de l'import inicial del contracte originat per la modificació no excedeix del 
50 per cent. 

 
(3r) Així mateix, no s'altera de manera important l'àmbit del contracte perquè 
l'increment de l'import inicial del mateix originat per la modificació no excedeix del 15 
per cent i perquè les obres, subministraments i serveis que comporta no es troben 
inclosos en cap altre contracte actual o futur. 
 
ROGASA en el seu escrit de data 22 d’octubre de 2019, dins del tràmit d’audiència 
concedit respecte a la relació de preus proposada per l’Ajuntament, a partir de 
l’informe del serveis tècnics municipals, manifestava: 
 
L’actual situació comporta una greu inseguretat jurídica que s’hauria d’esmenar amb la 
corresponent modificació contractual, però d’acord amb l’obra realment 
executada en la Fase 1 i a les previsions que amb molta precisió es poden 
establir ja per a la Fase 2, ja que en bona part es repeteixen activitats. Es a dir, 
aquesta empresa està d’acord en que s’ha de modificar el contracte, però entenem 
que el contingut de la modificació ha de ser el que proposa la Direcció 
Facultativa en el seu informe, per restaurar l’equilibri econòmic. 
 
En data 25 de juliol de 2019, ROGASA ja havia entrat un escrit a l’Ajuntament 
sol·licitant donar continuïtat als treballs (mur d’ADIF i obra civil BT-ENDESA, a partir 
de 2 de setembre, per evitar allargar el període contractual de l’obra contractada i 
agilitzar les feines relatives a la Baixa tensió que afecten a vàries activitats posteriors 
(jardineria, pavimentació, etc..). 
 
Posteriorment, en ser requerida en acord de la Junta de Govern Local, de 7 de 
novembre de 2019, per presentar la planificació dels treballs pendents de la I Fase, 



 

 

així com la planificació prevista de cara a l’inici de la II Fase, ROGASA, referint-se 
exclusivament a aquest requeriment, manifestà expressament: 
 
que no acceptava els preus contradictòries fixats per l’Administració, no essent, 
per tant, possible presentar una planificació fins que no s’aprovi la modificació del 
projecte, apuntant que l’Ajuntament pot adoptar la decisió adient d’entre les que ofereix 
l’art. 242.2 LCSP que estableix: 
 
“Quan el contractista no accepti els preus fixats per l’òrgan de contractació podrà 
contractar-les amb un altre empresari en els mateixos preus que hagués fixat, 
executar-les directament o optar per la resolució del contracte”. 

 

Respecte a les tres opcions apuntades pel precepte, ja es van pronunciar els serveis 
tècnics en el seu informe de 12 de desembre de 2019: 
 

a. contractació de les unitats d'obra amb un altre empresari 

La majoria de les esmentades unitats d'obra per a les que s'ha aprovat uns 
preus nous estan encaixades i relacionades física i temporalment de manera 
indestriable amb la resta de partides d'obra que hauria d'executar el 
contractista originari, raó per la qual l'execució de les mateixes sota aquest 
principi de dos contractistes actuant de manera simultània es considera 
extremadament difícil i contraproduent a nivell de rendiment global dels 
treballs. A més, moltes d'aquestes partides —com manifesta el contractista en 
els seus escrits— ja han estat executades. 

b. execució de les unitats d'obra directament 

Els inconvenients serien els mateixos que els indicats pel cas anterior amb 
l'agreujant de que l'Ajuntament no disposa dels recursos humans i materials 
necessaris per l'execució directa. 

c. resolució del contracte 

És l'única opció viable enfront de la negativa del contractista.  

De l’examen de l’expedient resulta que ROGASA no qüestiona la concurrència del 
supòsits contemplats a l’art. 205 LCSP que permeten una modificació contractual que 
es considerava necessària fins que l’Ajuntament no aprova la seva proposta de preus 
contradictoris, revisant la proposada per la D.O. que l’adjudicatària sí accepta. Resulta 
palès que, si l’Ajuntament hagués passat per la proposta recollida en l’informe de la 
Direcció d’Obres, ROGASA hauria iniciat, fins i tot abans de la data prevista, els 
treballs pendents de la Fase I ja la part del mur corresponent a la Fase II. És, dons, la 
no acceptació dels preus proposats per l’Ajuntament, allò que ho impedí i el que els 
porta a dir que, - sense haver variat aquells supòsits-, ara no s’adeqüen als previstos a 
l’indicat precepte i els porta a instar la resolució contractual emparant-se en l’apartat g) 
de l’art. 211.1.g) LCSP. 
 
Ens trobem en una situació, en la qual tant l’Ajuntament com ROGASA consideren que 
cal procedir a la resolució del contracte, si bé per causes diferents que, al seu torn, 
comporten diferents efectes. 
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ROGASA entén d’aplicació l’apartat g) de la L’art. 211.1 LCSP, considerant que no és 
possible executar la prestació en els termes inicialment pactats, atès que no és 
possible modificar el contracte conforme a l’art. 205, el que d’acord amb l’art. 213.4, li 
conferiria el dret a percebre una indemnització del 3 per cent de la prestació deixada 
de realitzar. La negació de la concurrència dels supòsits de l’art. 205, li serveix també 
per superar l’excepció prevista en el propi apartat 4, que exceptua del pagament del dit 
3 per cent, quan el contractista rebutgi la modificació contractual proposada per 
l’Administració a l’empara de l’art. 205. 
 
L’Ajuntament, en canvi, havent reiterat en els diferents informes tècnics que consten a 
l’expedient, que es donen els supòsits de l’art. 205 LCSP, que permeten la modificació 
del contracte, entén que la no acceptació dels preus contradictoris proposats per 
l’òrgan de contractació, constitueix el supòsit previst a l’art. 242.2 LCSP: no acceptació 
pel contractista dels preus fixats per l’òrgan de contractació, el que, descartades les 
dues primeres opcions que contempla el precepte per les raons indicades pels serveis 
tècnics en el seu informe de 12.12.19, porta a optar per la resolució del contracte i, en 
tant que aquest supòsit de resolució, remet a l’art. 211 LCSP, sense fer esment a cap 
epígraf concret, entén que la remissió cal entendre-la feta a l’apartat h) de l’art. 211, 
per tractar-se d’un supòsit específic de resolució del contracte d’obres, a banda dels 
que recull l’art. 245, supòsit que no comporta l’abonament al contractista del 3 per cent 
de la prestació deixada de realitzar. 
 
L’art. 211.2 de la LCSP estableix que quan concorrin diverses causes de resolució del 
contracte amb diferents efectes quant a les conseqüències econòmiques de l’extinció, 
s’haurà atendre a la que hagi aparegut amb prioritat en el temps, resultant palès que 
és la no acceptació dels preus contradictoris fixats, prevista a l’art. 242.2 de la LCSP, 
ha estat la causa originària i determinant de la resolució del contracte. 
 
Dret a percebre l’obra realment executada en aplicació de la doctrina 
jurisprudencial sobre l’enriquiment injust 
 
En el present cas, com ja se’n feu esment en informes anteriors i com així està 
reconegut, s’han executat unitats d’obra noves sense comptar amb l’aprovació de 
l’òrgan de contractació, seguint el tràmit previst a l’art. 158 del RGLCAP, el que ha 
portat a fixar els nous preus, objecte ara de controvèrsia, amb posterioritat a l’execució 
de les obres de la 1ª fase, quantificades en 743.627,19 €.  
 
En el seu escrit d’al·legacions de data 27 de desembre de 2019, la D.O. justifica 
aquesta circumstància, indicant: 
 
“aquestes modificacions es produeixen en un moment crític en el que aturar l’obra per 
a discutir prèviament el preu amb el contractista hauria produït un dany irreparable a la 
vida econòmica del front marítim, deixant tot el passeig empantanat durant tot l’estiu” 
 
El fet és que el contractista no va presentar les reclamacions econòmiques vinculades 
a aquestes actuacions fins la segona setmana de juliol. A partir d’aquell moment la DO 
va poder iniciar la discussió de les propostes econòmiques del contractista, 
significativament superior a les finalment acceptades per la DO amb la seva proposta” 
 
ROGASA justifica el seu dret a percebre l’import de l’obra realment executada en la 
doctrina jurisprudencial de l’enriquiment injust, que queda recollida en la sentència del 



 

 

TSJC, 873/2013. Dita doctrina es concreta en que els defectes formals en la 
contractació han de cedir davant les exigències del principi que prohibeix l’enriquiment 
injust o sense causa (SSTS 27.12.99, 9.11.99, 15.10.99, 15.3.99, 19.11.99 i 11.7.97) 
pel que el determinat és l’efectiva i adequada realització de les obres irregularment 
contractades. 
 
En STSJC, d’11.02.2014, citant una altra de la pròpia Sala de 29.05.2008, es diu: 
 
Una reiterada jurisprudència del TS ha vingut establint la viabilitat de les reclamacions 
relatives al pagament d’obres que excedeixen les inicialment previstes, però 
realitzades pel contractista seguint ordres de l’Administració o de qui aparegués amb 
facultats per això i que hagin redundat en una millora del projecte amb la consegüent 
avantatge per les finalitats públiques que es pretenien atendre amb l’execució de les 
obres. 
 
Amb tot, la Sala del Contenciós Administratiu de l’Audiència Nacional, en sentència de 
22 de març de 2017, no es va estar de dir: 
 
Certament, l’Administració ha de procedir a l’abonament de l’obra que, tot i no estar 
projectada, hagi estat efectivament executada, atès que, altrament, li provocaria un 
enriquiment injust. Així es recull en la jurisprudència invocada per la demandant. Ara 
bé, l’empresa contractista per la seva dilatada experiència pràctica en contractacions 
en el sector públic, coneix que ni la direcció facultativa, ni el contractista poden 
introduir modificacions en el projecte o executar unitats d’obra no previstes sense 
sol·licitar a l’òrgan de contractació, no només la seva autorització, sinó la tramitació del 
corresponent expedient de modificació contractual, degudament pressupostat i 
fiscalitzat pels serveis jurídics i per la intervenció. 
 
D’acord amb l’art. 172 RGLCAP, iniciat l’expedient de resolució d’un contracte les 
obres del qual hagin de ser continuades per un altre contractista o per la pròpia 
Administració, es prepararà seguidament la proposta de liquidació de les mateixes, 
que comprendrà la constatació i amidament de les ja realitzades, especificant les que 
siguin de rebut i fixant els saldos pertinents a favor o en contra del contractista. La 
liquidació es notificarà al contractista al mateix temps que l’acord de resolució. 
 
L’art. 246.1 LCSP estableix que la resolució del contracte donarà lloc a la 
comprovació, amidament i liquidació de les obres realitzades d’acord amb el projecte, 
fixant els saldos pertinents a favor o en contra del contractista. Serà necessària la 
citació d’aquest, en el domicili que figuri a l’expedient de contractació, per a la seva 
assistència a l’acte de comprovació i amidament. 
 
I en el seu apartat 5, indica que, quan les obres hagin de ser continuades per un altre 
empresari o per la pròpia Administració, amb caràcter d’urgència, per motius de 
seguretat o per evitar la ruïna d’allò construït, l’òrgan de contractació, una vegada 
notificada al contractista la liquidació de les executades, podrà acordar la seva 
continuació, sens perjudici de que el contractista pugui impugnar la valoració 
efectuada pel propi òrgan. L’òrgan de contractació resoldrà el que procedeixi en el 
termini de quinze dies. 
 
És tenint en compte les circumstàncies produïdes i la doctrina esmentada que, seguint 
les indicacions de l’informe tècnic que recull l’acord plenari de 16.12.19, la Junta de 
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Govern Local, per acord de data 19.12.19 requerí a la D.O. la certificació de l'estat 
actual de les obres que han estat correctament executades i les que, en el seu cas, no 
ho estiguessin, amb les instruccions que procedeixi per a la seva rectificació, així com 
les partides no executades. També la data que li consta a la DO a partir de la qual no 
s'han dut a terme més treballs d'obra, així com la documentació tècnica "as built" a dia 
d'avui de l'obra en formats editable i imprimible, així com les justificacions tècniques 
dels canvis duts a terme durant les obres. I la liquidació econòmica de l'obra 
correctament executada, sense perjudici de la posterior inspecció tècnica conjunta. 

 

En qualsevol cas, el dret de ROGASA a percebre l’import de l’obra realment 
executada, s’ha de determinar d’acord amb els preus contradictoris establerts pels 
serveis tècnics, en data 6 de novembre de 2019, a partir de l’anàlisi de la proposta de 
preus efectuada per la D.O. en data 27 de setembre de 2019, aprovats per l’òrgan de 
contractació, per acord de la JGL de 7 de novembre de 2019, ratificat pel Ple en sessió 
de 16 de desembre de 2019.  

 

En tant que dita documentació queda incorporada al projecte com a documentació 
contractual, la intervenció supervisora dels serveis tècnics municipals de la proposta 
tècnica del la D.O., introduint preus nous, abans de la seva aprovació per l’òrgan de 
contractació, motivant l’adequació dels preus nous als preus generals del mercat, troba 
justificació per analogia en l’art. 242.5.e) de la LCSP. 

 
D’acord amb el previst a l’art. 172 RGLCAP, en data 5 de febrer de 2020, s’efectuà 

amb el representants de ROGASA SAU, la Direcció d’Obres i els serveis tècnics 

municipals, la comprovació i amidament de les obres realitzades, per tal d’especificar 

les que siguin de rebut i fixar els saldos a favor o en contra del contractista, a efectes 

de determinar els efectes de la resolució que es tramita. 

En data 20 de febrer de 2020, els serveis tècnics municipals, en relació amb la 

liquidació de les obres realitzades, han emès l’informe següent: 

El passat dia 5 de febrer de 2020 es va procedir a efectuar l'acta de comprovació i 
medició general de l’obra en presència del Director de l’obra Sr. Mateu Tersol i Andols 
juntament amb els tècnics adjunts el Sr. Juan Manuel Lopez Valle i Sr. Daniel Muñoz 
Zamora, el Sr. Alberto Marín Lozano i el Sr. Eduardo Garcia del Río, en representació 
de Rogasa Construcciones y Contratas S.A.U, empresa adjudicatària de les obres, i 
els tècnics de l’Ajuntament de Malgrat de mar, els Sr. Eduard Fernández Cels i Sr. 
Jordi Colomer Payet. 

De manera prèvia havia estat lliurat al contractista l'INFORME ESTAT DE 
TANCAMENT ECONÒMIC FASE 1 GENER 2020 elaborat per la direcció facultativa.  

El mateix dia 5 de febrer la Direcció d'obra va presentar el document INFORME 
ESTAT DE TANCAMENT ECONÒMIC FASE 1 GENER 2020 modificat i degudament 
signat d'acord amb el requeriment efectuat prèviament per part dels Serveis Tècnics 
municipals. 

El dia 5 de febrer, amb posterioritat a la cita a les obres, es va enviar per correu a la 
direcció de les obres i al contractista una proposta d'acta per tal que indiquessin els 
suggeriments o esmenes a fer-hi constar. 



 

 

El dia 7 de febrer es va rebre un correu electrònic del contractista en el que demanava 
incloure unes indicacions relatives a la disconformitat amb el document-informe que se 
li havia facilitat i també respecte de materials de acopi disposats en els terrenys que 
l'Ajuntament li havia facilitat a l'efecte i en tallers d'una empresa subcontractista de les 
obres. 

El mateix dia 7 de febrer la direcció d'obra envia per correu electrònic una nova versió 
de l'acta recollint les esmenes del contractista i afegint una frase aclaridora. 

El dia 11 de febrer la direcció d'obra envia per correu electrònic aquella versió ja 
signada a l'Ajuntament i posteriorment, un cop signada també pels tècnics municipals, 
es enviada per correu electrònic al contractista adjuntant l'INFORME ESTAT DE 
TANCAMENT ECONÒMIC FASE 1 GENER 2020 en la nova versió presentada per la 
direcció d'obra en data 5 de febrer. 

El dia 12 de febrer s'envia des de l'Ajuntament un correu electrònic al contractista 
demanant el retorn de l'acta signada. 

El dia 17 de febrer, mitjançant conversa telefònica, el Sr. Alberto Marín manifesta que 
han passat la documentació, acta inclosa, als seus serveis jurídics i que estan a 
l'espera del que aquests els responguin. 

A data d'avui, 20 de febrer, no ha estat rebuda cap altra comunicació del contractista. 

Consideracions 

1. Es considera correcta la liquidació presentada per la direcció de les obres. D'acord 

amb la mateixa, l'import de les obres executades és de 1.714.756,69 € (sense 

IVA). En el mateix informe s'indica l'import que ha d'assumir el contractista segons 

el compromís de l'oferta presentada és de 149.405,27 € (sense IVA), pel que 

l'import final és de 1.565.351,42 € (sense IVA). 

2. Amb independència d'això, la direcció assenyala un conjunt de partides que estan 

pendents de repàs o correcció per no haver estat ben executades o acabades. En 

el cas de que es duguessin a terme aquestes reparacions i es validin per la 

direcció d'obra, s'hauria d'incrementar l'import en 101.118,80 € (sense IVA) 

deduint, al seu torn pel concepte abans indicat, 12.012,73 € (sense IVA). 

3. El contractista ha indicat que disposa de material acopiat, però no ha facilitat cap 

relació valorada del mateix ni justificat que se'n hagi efectuat el pagament, ni se'n 

ha recepcionat en cap moment per part de l'Ajuntament, raó per la qual no es pot 

tenir en compte en la liquidació. 

4. L'import de l'obra corresponent a la primera fase pendent d'executar, que 

específicament inclou el pas soterrat de l'avinguda Països Catalans, els 

contenidors soterrats i la jardineria es valora en 422.886,59 € (sense IVA). 

 
Indemnització dels danys i perjudicis causats al contractista com a 
conseqüència de l’incompliment del contracte i de la suspensió de les obres. 
 
ROGASA fonamenta la seva petició en els arts. 208 i 213.2. de la LCSP. 
 
L’art. 208 regula la suspensió de les obres., disposant: 
 

1. Si l’Administració acordés la suspensió del contracte o aquesta tingués lloc per 

l’aplicació del que disposa l’art. 198.5, s’estendrà una acta, d’ofici o a sol·licitud 
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del contractista, en la que es consignaran les circumstàncies que l’han motivat i 

la situació de fet en l’execució d’aquell. 

 
2. Acordada la suspensió, l’Administració abonarà al contractista els danys i 

perjudicis efectivament soferts per aquest amb subjecció a les següents regles: 

..../ 
 
A aquests efectes, tal com assenyala la JCCA de l’Estat en l’informe 40/2018, el que 
disposa l’apartat 2 de l’article transcrit (idèntic en el que aquí interessa a l’art. 102 del 
TRLCAP analitzat en dit informe), comporta que el precepte s’està referint 
exclusivament a supòsits en què la suspensió s’acorda unilateralment per 
l’Administració i per causes no imputables al contractista. Per això, precisament, es 
preveu l’abonament dels danys i perjudicis exclusivament ocasionats al contractista i 
que només pot procedir quan la causa de la suspensió sigui imputable a 
l’Administració – circumstàncies que no concorren en aquest cas. 
 
No concorren per la raó següent: 
 
L’execució de l’obra estava prevista en dues fases. L’inici de la fase 2 estava prevista 
pel 21 d’octubre de 2019. En data 9 d’agost de 2019, (art. 243.6 LCSP) s’estengué 
acta d’ocupació i posada en servei de la fase 1, amb salvetats. 
 
Durant el parèntesi contractual, tingueren lloc reunions amb la D.O. i ROGASA, en les 
que l’Ajuntament manifestà la necessitat de conèixer la repercussió econòmica que 
podien tenir els canvis produïts en l’execució de l’obra, que es deduïen de l’informe de 
la D.O. de 17 de juny de 2019, en relació a la sol·licitud de pròrroga del termini 
efectuat per ROGASA. 
 
Aquesta iniciativa municipal, propicià que la D.O. presentés, en data 27 de setembre 
de 2019, el document “Informe de necessitat de modificació de contracte i justificació 
de preus contradictoris”, que supervisat pels servei tècnics municipals, donà lloc a 
l’informe, de data 14 d’octubre de 2019, de preus nous, proposats a ROGASA, a qui 
s’atorga tràmit d’audiència, a través del decret d’alcaldia 2634/2019, fent constar que, 
atès que les partides noves afectaven en gran mesura a l’execució de la II Fase, no 
procedia iniciar els treballs de la mateixa, mentre no existís conformitat amb la 
modificació proposada i es procedís a la seva formalització contractual, requerint, però, 
la presentació de la planificació del treballs pendents corresponents a la I Fase, 
recollits a l’informe dels serveis tècnics municipals, si bé no es podria continuar cap 
treball mentre dita planificació no comptés amb el vist –i -plau de la direcció d’obra i els 
serveis tècnics municipals.  
 
En la part expositiva de dita resolució es recordava que, d’acord amb l’art. 206 LCSP, 
la obligatorietat pel contractista d’assumir les modificacions del contracte que proposi 
l’Administració sempre que la seva quantia no excedeixi del 20 per cent del preu inicial 
del contracte, sens perjudici de la impugnació dels preus determinats per aquella. 
 
En data 22 d’octubre de 2019, un dia després, per tant, de la data prevista per iniciar al 
II Fase de l’obra, ROGASA manifesta la seva oposició amb els preus proposats per 
l’Ajuntament i, en tant que la majoria dels treballs pendents eren preus contradictoris 
pendents d’aprovació, els resultava impossible presentar la planificació dels 



 

 

treballs corresponents a la Fase I, oferint-se per mantenir una reunió amb els 
serveis tècnics municipals per tal d’aclarir les discrepàncies. 
 
Quan, en data 7 de novembre de 2019, la JGL, exercint funcions delegades pel Ple, 
desestima les al·legacions de ROGASA SAU i aprova la modificació del contracte, que 
suposa un 2,61% d’increment sobre el preu del contracte, a partir de l’informe de preus 
contradictoris elaborat pel serveis tècnics municipals, requereix novament a ROGASA, 
SAU perquè, en el termini de cinc dies, presenti la planificació dels treballs pendents 
corresponents a la I fase, així com la planificació prevista per a la Fase II, 
aquesta, mitjançant recurs de reposició, de data 4 de desembre de 2019, reitera que li 
siguin aprovats els preus contradictoris de l’obra realment executada en els termes 
proposats per la D.O. i, per primera vegada, la incoació d’expedient de resolució del 
contracte per la causa prevista a l’art. 211.1.g) LCSP, sol·licitant la suspensió de 
l’execució de les obres, aixecant acta del seu estat. 
 
ROGASA invoca, però no acredita que els preus aprovats per l’Ajuntament trenquin 
l’equilibri del contracte. 
 
Les obres, per tant, a partir de l’aprovació per l’òrgan de contractació de l’abast i el 
cost de la necessària modificació contractual, no continuen (ni tant sols per resoldre 
les salvetats indicades en l’acta acta d’ocupació i posada en servei de la fase I, amb 
els inconvenients estètics que se’n deriven) no pas per voluntat de l’Ajuntament, sinó 
perquè ROGASA SAU no accepta els preus contradictoris fixats, el que entronca 
clarament amb la causa de resolució prevista a l’art. 242.2 de la LCSP que cal 
relacionar amb l’art. 211.1.h) de la pròpia llei, essent aquesta la causa determinant de 
la frustració de l’objecte del contracte. 
 
Pel que fa a la garantia constituïda, l’art. 213.5 de la LCSP estableix que, en tot cas, 
l’acord de resolució contindrà pronunciament exprés en relació amb la procedència o 
no de la pèrdua, devolució o cancel·lació de la garantia constituïda. 
 
El criteri reiterat de la Comissió Jurídica Assessora expressat, entre d’altres, en el seu 
dictamen 293/2018, de 22 de novembre, és que la confiscació de la garantia no és un 
efecte automàtic de la resolució contractual, sinó que està subordinada a l’existència 
d’un incompliment culpable i a la determinació i quantificació dels perjudicis causats. 
 
En aquest cas, es considera, en funció de la causa invocada per la resolució, que no 
correspon la confiscació de la garantia, restant aquesta afecta a les responsabilitats 
establertes a l’art. 110 LCSP. 
 

Quant a la sol·licitud del dictamen de la Comissió Jurídica Assessora, la seva 
intervenció resulta preceptiva, ja que, en la línia del manifestat pel Consejo Consultivo 
del Principado de Asturias 91/2016, no és necessari solament quan el contractista 
mostra la seva disconformitat amb la resolució del contracte, sinó també quan, 
coincidint ambdues parts en la procedència d’aquesta, l’oposició radica en els 
pressupòsits i efectes de la resolució pretesa. 

 

Termini: L’art. 212.8 de la LCSP estableix que els expedients de resolució contractual 
s’hauran d’instruir i resoldre en el termini màxim de vuit mesos. 
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Suspensió del termini: L’art. 11 de la Llei 5/2005, de 2 de maig, de la Comissió 
Jurídica Assessora, contempla la possibilitat de que l’òrgan de contractació pugui 
suspendre el termini de resolució fins que la Comissió emeti el dictamen o que hagi 
transcorregut el termini per emetre’l. 
 
En conseqüència es considera que resulta procedent la següent: 
 
Proposta de resolució 

 

Primer.- Declarar la resolució del contracte administratiu per l’execució de les obres 

incloses en el projecte d’ordenació i rehabilitació del passeig Marítim, entre la plaça de 

l’Àncora i l’avinguda Colom, formalitzat entre l’empresa ROGASA SAU i aquest 

Ajuntament, per la causa prevista a l’art. 211.1.h) en relació amb l’art. 242.2 de la 

LCSP: no acceptació per part del contractista dels preus fixats per l’òrgan de 

contractació, que serviren de base a la modificació contractual aprovada. 

Segon.- Aprovar la liquidació de les obres presentada per la Direcció d’Obres, segons 

el detall següent: 

Obres executades: 1.714.756,69 € (sense IVA).  

Import a assumir pel contractista: 149.405,27 € (sense IVA) 

Import final: 1.565.351,42 € (sense IVA). 

Partides pendents de repàs o correcció per no haver estat ben executades o 

acabades: 101.118,80 € (sense IVA)  

Import a assumir pel contractista: 12.012,73 € (sense IVA). 

El contractista ha indicat que disposa de material apilat, però no ha facilitat cap relació 

valorada del mateix ni ha justificat que se'n hagi efectuat el pagament. Aquest material 

no ha estat objecte de recepció per part de l'Ajuntament, raó per la qual no es té en 

compte en la liquidació. 

L'import de l'obra corresponent a la primera fase pendent d'executar, que 

específicament inclou el pas soterrat de l'avinguda Països Catalans, els contenidors 

soterrats i la jardineria es valora en 422.886,59 € (sense IVA). Tots aquests treballs es 

varen aplaçar de mutu acord per ser executats de forma simultània als de la fase 2. 

Tercer.- Considerar que no correspon la confiscació de la garantia dipositada, per bé 
que aquesta restarà afecta a les responsabilitats establertes a l’art. 110 LCSP. 
 

Cal donar trasllat de la proposta de resolució a la Comissió Jurídica Assessora, 

juntament amb l’expedient administratiu complet, ordenat i foliat, a l’objecte de 

sol·licitar que emeti el dictamen preceptiu. 

Es convenient fer ús de la facultat que atorga l’art. 11 de la Llei 5/2005, de 2 de maig, 

de la Comissió Jurídica Assessora, i suspendre el termini de resolució fins que la 

Comissió emeti dictamen o fins que transcorri el termini per emetre’l. 

Així mateix, caldrà notificar aquests acords a ROGASA SAU, la D.O. i a l’entitat 

avaladora, fent constar que es tracta d’un acte tràmit. 



 

 

Vista la proposta de la regidoria d’Urbanisme, de data 20 de febrer de 2020, el Ple 

de l’Ajuntament per deu vots a favor (PSC i JxC) i sis abstencions (JxM, ERC i 

CUP), acorda: 

Primer.- Sol·licitar el pertinent dictamen a la Comissió Jurídica Assessora de la 

Generalitat de Catalunya, en relació a la proposta de resolució del contracte 

administratiu per l’execució de les obres incloses en el projecte d’ordenació i 

rehabilitació del passeig Marítim, entre la plaça de l’Àncora i l’avinguda Colom, per la 

causa prevista a l’art. 211.1.h) en relació amb l’art. 242.2 de la LCSP: no acceptació 

per part del contractista dels preus fixats per l’òrgan de contractació, que serviren de 

base a la modificació contractual aprovada. 

Segon.- Suspendre el termini de resolució fins que la Comissió emeti dictamen o fins 

que transcorri el termini per emetre’l. 

Tercer.- Notificar aquests acords a ROGASA SAU, la D.O. i a l’entitat avaladora, fent 

constar que es tracta d’un acte tràmit. 

Assumpte d’urgència 

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=20200220&punto=15 
 

Revocació parcial de la imposició de les contribucions especials per l’obra 
projecte d’ordenació i rehabilitació del passeig Marítim, entre la plaça de 
l’Àncora i l’avinguda Colom. 

Sra. Ortiz: aquest punt fa referència al punt anterior. La Junta de Govern Local, en 
data 28/11/2019, atenent al fet que no hi havia previsió d’inici de les obres per finalitzar 
la primera fase de l’obra, així om l’inici de les obres corresponents a la segona fase, va 
acordar suspendre la recaptació de les quotes pendents de cobrament de les 
contribucions especials, girades per finançar l’obra d’aquest projecte fins el 
31/10/2020. Ara mateix, acabem de resoldre el contracte amb l’empresa ROGASA i es 
proposa la revocació parcial de la imposició de les contribucions especials tal com 
s’indica a la proposta. 

Es passa a votar la urgència que resulta acceptada per deu vots a favor (PSC i 

JxC) i sis abstencions (JxM, ERC i CUP), d'acord amb allò establert als articles 

91.4 i 83 del RD 2568/86 de 28 de novembre.    

 
Antecedents 

 
1. El Ple de l’Ajuntament, en data 19 d’abril de 2018, va aprovar inicialment com a 

obra municipal ordinària, el “Projecte d’ordenació i rehabilitació del Passeig 
Marítim, entre la Pl. de l’Àncora i l’Av. Colom”, amb un pressupost total de 
8.321.913,09 €.  
 

http://videoacta.ajmalgrat.cat/?pleno=20200220&punto=15
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Durant el període d’exposició al públic es van produir suggeriments que afectaren 
al pressupost del mateix quedant la xifra definitiva del mateix determinada en 
8.355.913,02 €. 
 

2. En data 28 de juny de 2018, l’Ajuntament de Malgrat de Mar aprovà la imposició i 

l’ordenació de les contribucions especials per al finançament de l’obra “Projecte 

d’ordenació i rehabilitació del passeig Marítim, entre la plaça de l’Àncora i 

l’avinguda Colom”, atenent al benefici o augment de valor dels immobles de l’àrea 

beneficiada. 

 
3. El dia 6 de novembre de 2018 es va aprovar un calendari d’ingressos a compte de 

la liquidació definitiva de les Contribucions Especials per l’obra esmentada, essent 

modificat el dia 18 de desembre de 2018, quedant fixat tal com segueix: 

 

Liquidacions provisionals amb un import superior a 300 euros
Data inici 

voluntària

Data fi 

voluntaria

Data càrrega 

domiciliats

1a fracció (15% quota provisional) 02/01/2019 04/03/2019 01/03/2019

2a fracció (15% quota provisional) 02/01/2019 30/04/2019 01/04/2019

3a fracció (15% quota provisional) 02/01/2019 30/08/2019 01/08/2019

4a fracció (15% quota provisional) 02/01/2019 29/11/2019 04/11/2019

5a fracció (15% quota provisional) 02/01/2019 31/03/2020 02/03/2020

6a fracció (25% quota provisional) 02/01/2019 31/07/2020 01/07/2020

Liquidacions provisionals amb un import inferior a 300 euros
Data inici 

voluntària

Data fi 

voluntaria

Data càrrega 

domiciliats

1a fracció (50% quota provisional) 02/01/2019 30/04/2019 01/04/2019

2a fracció (50% quota provisional) 02/01/2019 31/07/2020 01/07/2020  
 

4. En sessió de data 20 de desembre de 2018, l’Ajuntament de Malgrat de Mar, 

adjudicà les obres incloses en el “Projecte d’ordenació i rehabilitació del passeig 

Marítim, entre la plaça de l’Àncora i l’avinguda Colom”, a favor de l’empresa 

Rogasa Construcciones y Contratas, SAU, de conformitat amb el projecte, amb els 

plecs de condicions administratives generals i particulars i amb la seva oferta 

presentada per un preu de 6.795.121,23 €(IVA inclòs), dels que 2.932.151,75€ es 

corresponien a l’obra a realitzar a la fase 1 i 3.862.969,48 € es corresponien a 

l’obra a realitzar a la fase 2. 

 
5. Per no interferir en la temporada turística el plec establia que el contracte 

s’executés en dues fases. La durada de cadascuna s’establia, essent la primera a 

partir de l’acta de comprovació del replanteig, i la segona, a partir del 21 d’octubre 

de 2019. Rogasa Construccions y Contratas, SAU, indicà a la seva oferta un 

termini d’execució de 140 dies per a la primera fase i de 150 dies per a la segona 

fase. 

 
6. La Junta de Govern Local, en data 28 de de novembre de 2019, atenent al fet que 

no hi havia previsió d’inici de les obres per a finalitzar la primera fase de l’obra, així 

com l’inici de les obres corresponents a la segona fase, va acordar suspendre la 

recaptació de les quotes pendents de cobrament de les contribucions especials 

girades per a finançar l’obra d’aquest projecte, fins el dia 31 d’octubre de 2020. 

 
7. L’Ajuntament en Ple, de data 16 de desembre de 2019, adoptà els acords 

següents: 



 

 

 
Primer.- Ratificar els acords de la Junta de Govern Local de data 7 de novembre 
de 2019, amb motiu de l’aprovació de la modificació del contracte administratiu per 
l’execució de les obres incloses en el projecte d’ordenació i rehabilitació del 
passeig Marítim, entre la plaça de l’Àncora i l’avinguda Colom, adoptats en virtut de 
la delegació conferida per acord plenari de data 4 de juliol de 2019. 
 
Segon.- Avocar la competència per a resoldre els recursos de reposició contra els 
acords adoptats per la JGL en ús de la delegació conferida. 
 
Tercer.- Desestimar el recurs de reposició interposat per ROGASA, contra els 
acords adoptats per la JGL de data 7 de novembre de 2019, en base als informes 
que obren a la part expositiva  
 
Quart.- Incoar l’expedient per la resolució del contracte administratiu per l’execució 
de les obres incloses en el projecte d’ordenació i rehabilitació del passeig Marítim, 
entre la plaça de l’Àncora i l’avinguda Colom, formalitzat entre l’empresa ROGASA 
SAU i aquest Ajuntament. 
 
Cinquè.- Proposar la resolució del contracte per la causa prevista a l’art. 211.1.h) 
en relació amb l’art. 242.2 de la LCSP: no acceptació per part del contractista dels 
preus fixats per l’òrgan de contractació. 
 

8. En data 23 de desembre de 2019 Rogasa Construccions y Contratas SAU, s’oposa 

a la resolució del contracte per la causa prevista a l’art. 211.1.h) en relació amb 

l’art. 242.2 de la LCSP: no acceptació per part del contractista dels preus fixats per 

l’òrgan de contractació, sol·licitant que s’acordi la resolució per la causa 

prevista a l’art. 211.1.g) LCSP, indemnitzant al contractista pels conceptes 

següents: 

a) Obra realment executada i el material apilat a peu d’obra. 
b) El 3 per cent de l’import de la prestació pendent de realitzar. 
c) Els danys i perjudicis causats al contractista com a conseqüència de 

l’incompliment del contracte i de la suspensió de les obres. 
 
9. Ens trobem en una situació, en la qual tant l’Ajuntament com ROGASA consideren 

que cal procedir a la resolució del contracte, si bé per causes diferents que, al seu 

torn, comporten diferents efectes. 

 
10. A la sessió plenària de la data d’aquesta resolució, s’ha proposat resoldre el 

contracte d’obra amb l’empresa Rogasa Construcciones y Contratas, SAU. 

 
Consideracions tècniques i jurídiques 

 
1. L’article 216 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària (LGT), 

determina que són procediments especials de revisió els següents: 

 
a) Revisió d’actes nuls de ple dret 

b) Declaració de lesivitat d’actes anul·lables 

c) Revocació 
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d) Rectificació d’errors 

e) Devolució d’ingressos indeguts 

 
2. L’article 219 de la LGT regula la revocació dels actes d’aplicació de tributs i 

imposició de sancions: 

 
1. L’Administració tributària podrà revocar els seus actes en benefici dels 

interessats quan s’estimi que infringeixen manifestament la llei, quan 

circumstàncies sobrevingudes que afecten a una situació jurídica particular 

posin de manifest la improcedències de l’acte dictat, o quan en la tramitació del 

procediment s’hagi produït indefensió als interessats. 

 
La revocació no podrà constituir, en cap cas, dispensa o exempció no permesa 
per les normes tributàries, ni ser contrària al principi d’igualtat, a l’interès públic 
o a l’ordenament jurídic. 
 

2. La revocació només serà possible mentre no hagi transcorregut el termini de 

prescripció. 

 
3. El procediment de revocació s’iniciarà sempre d’ofici, i serà competent per a 

declarar-la l’òrgan que es determini reglamentàriament, que haurà de ser 

diferent de l’òrgan que dictà l’acte. 

 
A l’expedient es donarà audiència als interessats i haurà d’incloure’s un informe 
de l’òrgan amb funcions d’assessorament jurídic sobre la procedència de la 
revocació de l’acte. 
 

4. El termini màxim per a notificar resolució expressa serà de sis mesos des de la 

notificació de l’acord d’inici del procediment. 

Transcorregut el termini establert al paràgraf anterior sense que s’hagués 
notificat resolució expressa, es produirà la caducitat del procediment. 
 

5. Les resolucions que es dictin en aquest procediment posaran fi a la via 

administrativa. 

3. L’article 33 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
reguladora de les hisendes locals (TRLRHL), literalment estableix: 

1. Les contribucions especials es meriten en el moment en què les obres 
s’hagin executat o el servei s’hagi començat a prestar. Si les obres són 
fraccionables, la meritació s’ha de produir per a cada un dels subjectes passius 
des que s’hagin executat les corresponents a cada tram o fracció de l’obra. 
 
2. Sense perjudici del que disposa l’apartat anterior, una vegada aprovat l’acord 
concret d’imposició i ordenació, l’entitat local pot exigir per endavant el 
pagament de les contribucions especials en funció de l’import del cost previst 
per a l’any següent. No es pot exigir l’avançament d’una anualitat nova sense 
que s’hagin executat les obres per a les quals es va exigir l’avançament 
corresponent. 
 
(...) 



 

 

 
4. Una vegada finalitzada la realització total o parcial de les obres, o iniciada la 
prestació del servei, s’assenyalen els subjectes passius, la base i les quotes 
individualitzades definitives, es giren les liquidacions que escaiguin i es 
compensen com a lliurament a compte els pagaments anticipats que s’hagin 
efectuat. Aquest assenyalament definitiu el duen terme els òrgans competents 
de l’entitat impositora d’acord amb les normes de l’acord concret d’ordenació 
del tribut per a l’obra o el servei de què es tracti. 
 
5. Si els pagaments anticipats els han efectuat persones que no tenen la 
condició de subjectes passius en la data de la meritació del tribut o bé 
excedeixen la quota individual definitiva que els correspon, l’ajuntament ha de 
practicar d’ofici la devolució pertinent. 

 
4. De l’informe emès per la direcció de l’obra es determina que l’obra corresponent a la 
primera fase del projecte es troba executada en un 74,94%. Pel que fa a la segona 
fase es constata que l’obra no s’ha iniciat. 
 
5. En data 20 de febrer de 2020 es proposa al plenari d’aquesta corporació la rescissió 
del contracte formalitzat amb l’empresa Rogasa Construcciones y Contratas, SAU, 
atenent a l’article 211.1.h) en relació amb l’article 242.2 de la LCSP (no acceptació per 
part del contractista dels preus fixats per l’òrgan de contractació), i per tant els 
pagaments anticipats efectuats pels contribuents dels béns immobles inclosos a la 
segona fase del projecte, constitueixen un dret de crèdit a favor d’ells, atès que no s’ha 
iniciat l’activitat constructiva de l’administració i per tant s’ha de procedir a la devolució 
automàtica dels imports anticipats. 
 
6. L’estat recaptatori de les contribucions especials girades per a finançar el “Projecte 
d’ordenació i rehabilitació del passeig Marítim, entre la plaça de l’Àncora i l’avinguda 
Colom”, corresponent a la segona fase és el que segueix: 
 

Fracció Import Cobrat Devolució Cobrat real

1r. Termini quotes inferiors a 300 € 30.878,00        29.298,98     34,00           29.264,98     

2n. Termini quotes inferiors a 300 € 31.365,88        11.644,34     335,89        11.308,45     

1r. Termini quotes superiors a 300 € 226.984,00      219.257,29  1.824,00     217.433,29  

2n. Termini quotes superiors a 300 € 226.984,00      217.578,85  1.434,00     216.144,85  

3r. Termini quotes superiors a 300 € 226.984,00      213.671,35  1.617,12     212.054,23  

4t. Termini quotes superiors a 300 € 226.984,00      141.254,44  3.888,99     137.365,45  

5è. Termini quotes superiors a 300 € 226.778,00      8.834,00       226,00        8.608,00       

6è. Termini quotes superiors a 300 € 380.272,31      10.869,16     -                10.869,16     

Noves liquidacions 16.212,99        8.495,82       1.718,73     6.777,09       

Total fase 2 1.593.443,18  860.904,23  11.078,73  849.825,50   
 
Vista la proposta de la regidoria de Serveis Econòmics, de data 20 de febrer de 

2020, el Ple de l’Ajuntament per deu vots a favor (PSC i JxC) i sis abstencions 

(JxM, ERC i CUP), acorda: 

Primer. Revocar parcialment la imposició i ordenació de les contribucions especials 
girades per a finançar el “Projecte d’ordenació i rehabilitació del passeig Marítim, entre 
la plaça de l’Àncora i l’avinguda Colom”, corresponent a la segona fase de l’obra. 
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Segon. Avocar la competència conferida a la Junta de Govern Local per a la pràctica i 
aprovació de les liquidacions resultants de l’acord d’imposició i ordenació de les 
esmentades contribucions especials, així com la facultat per a la resolució d’eventuals 
recursos administratius i la fixació dels terminis de recaptació d’aquestes, referit tot a la 
segona fase del projecte d’obra. 
 
Tercer. Ordenar a l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, el 
reintegrament de l’import ingressat a compte de la liquidació definitiva de les 
contribucions especials, a tots els contribuents inclosos a la segona fase de l’obra, que 
importa un total de vuit-cents quaranta-nou mil vuit-cents vint-i-cinc euros amb 
cinquanta cèntims (849.825,50 €) i que es relacionen al document annex. 
 
Quart. Notificar el present acord al departament de comptabilitat de l’Ajuntament de 
Malgrat de Mar, a l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona i als 
contribuents inclosos a la segona fase del projecte. 
 

Assumpte d’urgència 

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=20200220&punto=16 
 

Modificació pressupostària 2/2020, mitjançant concessió de crèdit extraordinari i 
suplement de crèdit. 

Sra. Ortiz: la regidoria de Serveis econòmics porta a tràmit una modificació 
pressupostària de 703.525 € i el detall de la modificació és el següent: els danys i 
efectes ocasionats pel temporal Glòria fa necessària a data d’avui una ampliació 
pressupostària quantificada segons els serveis tècnics municipals en 395.000 € en 
inversions de reposició i 215.000 € en despesa corrent en béns i serveis. 
Seguidament, per l’aprovació del conveni que hem esmentat abans entre el Consell 
Comarcal i l’Ajuntament de Malgrat de Mar com a municipi afectat pel projecte 
l’herència del Maresme, rutes turístiques pel patrimoni cultural de la comarca, a 
cofinançar pel fons europeu de desenvolupament regional, la regidoria de Turisme 
necessita les següents quantitats, per l’anualitat 2020, 19.925 € i per l’anualitat 2021, 
13.275,06 €. Seguidament, per l’increment de la quota del Consorci de Promoció 
turística del Maresme, que per l’any 2020 s’ha establert en 15.478,69 € hem de fer una 
ampliació de crèdit de 7.500 € ja que la consignació de la partida és de 8.000 €. I per 
últim, pel que fa a la regidoria de Medi ambient, és necessari fer una ampliació de 
crèdit a la partida de restitució espai fluvial de la Tordera, camp de tir, de 37.750 € i per 
la partida punt de càrrega elèctrica de vehicles, una ampliació de 28.350 €. Aquestes 
dues partides s’ha de dir que havien rebut el 2019 una subvenció, la primera de 97.729 
€ i la segona de 26.650 €. Totes les quantitats que he esmentat conformen el conjunt 
de la modificació.  

Es passa a votar la urgència que resulta acceptada per quinze vots a favor (PSC, 

JxC, JxM i ERC) i una abstenció (CUP), d'acord amb allò establert als articles 

91.4 i 83 del RD 2568/86 de 28 de novembre.    

 

http://videoacta.ajmalgrat.cat/?pleno=20200220&punto=16


 

 

Vista la memòria del regidor de l’àrea de serveis econòmics de data 19 de febrer de 
2020 en la qual es posa de manifest : 

Els efectes del temporal Glòria ocasionaran unes despeses considerables, que a 
data d’avui, que per part dels serveis tècnics municipals, és quantifiquen en : 

 Inversions de reposició pels efectes del temporal Glòria : 395.000euros. 
 Despeses corrents en béns i serveis ocasionades pels efectes del temporal 

Glòria : 215.000 euros. 
Així mateix per part de la regidoria de turisme es pretén aprovar el Conveni de 
col·laboració i delegació de competències entre el Consell Comarcal del Maresme i 
l’ajuntament de Malgrat de Mar, com a municipi afectat pel projecte L’herència del 
Maresme. Rutes turístiques pel patrimoni cultural de la comarca, a cofinançar pel 
Fons Europeu de Desenvolupament Regional, que suposa haver de fer efectives 
les següents quantitats : 

 Anualitat 2020 : 19.912,60 euros. 
 Anualitat 2020 : 13.275.06 euros. 

 
D’altra banda el Consorci de Promoció Turística del Maresme ha establert una 
quota per a l’exercici 2020 per un import total de 15.478,69 euros, quan la 
consignació pressupostària de l’aplicació 91.4320.46700 és de 8.000 euros, en 
conseqüència caldrà incrementar la dotació. 
Per part de la regidoria de Medi Ambient s’ha posat de manifest la necessitat de 
augmentar les consignacions previstes en les aplicacions 23.1720.60900, 
“Restitució espai fluvial de la Tordera camp de tir” i 23.1721.60900, “Punt de 
càrrega elèctrica vehicles”, per tal de fer front a l’aportació municipal, d’ambdues 
despeses. 

 Restitució espai fluvial de la Tordera camp de tir : 37.750,00 euros. 
 Punt de càrrega elèctrica vehicles : 28.350,00 euros. 

 
En conseqüència cal tramitar un expedient de modificació pressupostària per 
concessió de crèdit extraordinari i suplement de crèdit d’acord amb el següent 
detall : 
 

Aplicació Descripció
 Crèdits

inicials 
 Modificació 

 Crèdits 

defintius 

80.1350.22799 Treballs realitzats per altres empreses temporal Glòria -                     215.000,00      215.000,00      

-                     215.000,00      215.000,00      

21.4590.61999 Inversions de reposició temporal Glòria -                     395.000,00      395.000,00      

23.1720.60900 Restitució espai fluvial de la Tordera camp de tir 97.729,00        37.750,00        135.479,00      

23.1721.60900 Punt de càrrega elèctrica vehicles 26.650,00        28.350,00        55.000,00        

124.379,00      461.100,00      585.479,00      

91.4320.46700 Consorci Promoció Turística Costa del Maresme 8.000,00          7.500,00           15.500,00        

8.000,00          7.500,00           15.500,00        

91.4320.76500 Consell comarcal del Maresme rutes turístiques -                     19.925,00        19.925,00        

-                     19.925,00        19.925,00        

132.379,00      703.525,00      835.904,00      

Subconcepte Descripció
 Previsions 

inicials 
 Modificació 

 Previsions 

defintives 

12.87000 RLT per a despeses generals. 2.980.827,34  703.525,00      3.884.343,72   

Total ingressos 2.980.827,34  703.525,00      3.884.343,72   

Despeses corrents en béns i serveis

Inversions reals

Transferències de capital

Transferències de capital

 

Considerant que les necessitats posades de manifest en la memòria són urgents no es 
poden demorar fins a l’exercici següent, es proposa a l’Alcaldia la tramitació d’un 
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expedient de modificació pressupostària mitjançant concessió de crèdit extraordinari i 
suplement de crèdit. 

Vist l’informe emès per l’interventor de fons en 19 de febrer de 2020. 
 
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 
crèdit extraordinari correspon al Ple de la Corporació. 
 
Vista la proposta de l’alcaldia, de data 20 de febrer de 2020, el Ple de 

l’Ajuntament per quinze vots a favor (PSC, JxC, JxM i ERC) i una abstenció ( 

CUP), acorda: 

Primer. Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdit, mitjançant concessió 
de crèdit extraordinari i suplement de crèdit que, resumit per capítols, es detalla a 
continuació: 
 Pressupost d’ingressos 

 

 Previsions 

inicials 

 Modficacions 

anteriors 

 Modificació 

actual 

 Previsions

defintives 

Impostos directes 9.168.000,00     -                     9.168.000,00     

Impostos indirectes 275.000,00        -                     275.000,00        

Taxes, preus públics i altres ingressos 4.595.350,00     -                     4.595.350,00     

Transferències corrents 4.938.525,00     293.168,88      5.231.693,88     

Ingressos patrimonials 168.150,00        -                     168.150,00        

Alienació d'inversions reals 400,00                -                     400,00                

Transferències de capital 26.650,00          97.729,00        124.379,00        

Actius financers 36.000,00          3.567.523,72  703.525,00      4.307.048,72     

Passius financers 967.750,00        -                     967.750,00        

20.175.825,00  3.958.421,60  703.525,00      24.837.771,60  
 

 
 Pressupost de despeses 

 

 Crèdits

inicials 

 Modficacions 

anteriors 

 Modificació 

actual 

 Crèdits

definitius 

Despeses de personal 9.646.800,00     276.293,58      -                     9.923.093,58     

Despeses corrents en béns i serveis 8.523.875,00     365.359,84      215.000,00      9.104.234,84     

Despeses financeres 24.000,00          -                     -                     24.000,00          

Transferències corrents 443.850,00        48.068,80        -                     491.918,80        

Inversions reals 1.000.550,00     3.268.699,38  461.100,00      4.730.349,38     

Transferències de capital -                        -                     27.425,00        27.425,00          

Actius financers 36.000,00          -                     -                     36.000,00          

Passius financers 500.750,00        -                     -                     500.750,00        

20.175.825,00  3.958.421,60  703.525,00      24.837.771,60  
 

 
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. 
 
 



 

 

Assumpte d’urgència 

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=20200220&punto=17 
 

Moció de suport i compliment al manifest redactat per científics i entitats que 
porta per títol “La Tordera després del temporal Glòria, i ara què?, que presenta 
el GPM CUP-AM. 

Sr. Zaldo: portàvem una moció en la mateixa línia de la que hem debatut extensament 
abans i els he fet arribar. És un document, un manifest, aquest cop sí, signat per més 
de 48 professionals i 13 entitats mediambientals, en la qual fan un seguit de demandes 
a les institucions per tal de preservar l’espai natural de la Tordera. És una moció que té 
caràcter científic, caràcter professional, no caràcter polític, com sí tenia evidentment la 
que presentàvem nosaltres, i per tant, proposo que puguem aprovar la urgència per 
poder-la debatre i si s’escau, que l’Ajuntament de Malgrat s’hi afegeixi. La urgència ve 
motivada pel mateix motiu que portàvem l’altra moció, perquè considerem que cal 
aquesta declaració d’intencions des de l’Ajuntament de Malgrat.  

Sr. Mercader: en la mateixa línia que abans, de si ho poden deixar sobre la taula, val? 
Vostès decideixen. Si no ho volen deixar sobre la taula, altra vegada, amb el mateix 
argument que l’anterior, passarem a votació de la urgència, no del contingut de la 
moció.  

Sr. Zaldo: és una urgència, per tant, si la volguéssim deixar sobre la taula ja no la 
portaríem, per tant, mantenim la demanda de que es voti la urgència. 

Sr. Serret: com a grup que represento, per sort és una urgència i aquest document, tal 
com he demanat aquest matí, el podrem sotmetre a consens amb les diferents 
Administracions amb qui també li he reiterat que havia parlat amb les diferents 
institucions del voltant, com també la Diputació de Barcelona, que em consta que han 
rebut aquest document i que també s’estan plantejant si hi ha el sumatori de la 
signatura d’aquest document que jo, personalment, li he dit que el nostre grup - i aquí 
ja si algú més vol fer algun apunt-, que el nostre grup veia amb bons ulls molts dels 
arguments i per tant, celebro que aquesta vegada puguem votar que no a la urgència 
per poder consensuar, com li hem demanat amb l’anterior, i que he demanat que 
constés en acta a l’anterior punt que continuaríem treballant en aquesta línia per 
buscar aquest consens i caminar plegats de la mà amb el mateix objectiu.  

Sr. Zaldo: celebro que estigui d’acord amb nombrosos punts d’aquest manifest, 
perquè no n’hi ha cap que sigui contradictori amb la proposta que hem portat nosaltres 
en la moció. Per tant, crec que l’entesa, reitero, hagués estat possible.  

Es passa a votar la urgència que no resulta acceptada per sis vots a favor (CUP, 

JxM i ERC) i deu vots en contra (PSC i JxC), d'acord amb allò establert als 

articles 91.4 i 83 del RD 2568/86 de 28 de novembre.    

 

http://videoacta.ajmalgrat.cat/?pleno=20200220&punto=17
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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=20200220&punto=17 

Sr. Roger: preguntar per una notícia que és del dia 17, és recent, que parla d’arranjar 
de manera urgent i provisional el que és l’aparcament del CAP, que l’Ajuntament 
actuarà per iniciativa pròpia per restablir l’aparcament, això ens sembla que està bé. 
Però al darrere hi ha un afegit que diu que aquest reforç que farà l’Ajuntament és 
provisional, com deia, però en poc temps l’ACA té previst iniciar les obres de 
canalització, just en aquest tram de riera. Clar, per nosaltres aquesta notícia és nova i 
entenem que és correcta. Llavors la pregunta és si s’actuarà sobre el pont, en aquesta 
actuació de l’ACA, i també quin tipus de projecte han consensuat o han parlat vostès 
de materialitzar amb l’ACA, si estem parlant del projecte antic de l’any no sé 
exactament, potser 2009 o una data així. O han treballat en aquests mesos en la línia 
de la proposta que l’anterior govern havia posat sobre la taula, amb criteris de 
sostenibilitat i mediambientalment, més actuals. 

Sr. Serret: per posar en context i situació, el dia 22 va ser el dia que es va enfonsar 
l’aparcament, el dia 29 de gener l’ACA, amb els tècnics, precisament que han de 
plantejar tota la trama de la riera de Sant Genís de Palafolls, en la línia que portem 
treballant, que també hi ha un contenciós, van venir al municipi de Malgrat a veure què 
és el que havia passat en l’aparcament del CAP. El dia 13 hi ha una altra reunió 
tècnica a l’ACA, el dia 14 hi ha una altra reunió tècnica a l’ACA on també hi som 
presents a nivell polític, respecte punts que s’ha hagut de demanar celeritat a l’ACA, 
actuacions, i aquí l’ACA ens comunica que hi ha aquell conveni signat per part de 
l’Ajuntament i aprovat en plenari del 2009, en el que ha d’actuar en aquell tram. 
Nosaltres també els hi recordem que han d’actuar i que, per tant, ho han de pagar ells, 
com també tenen l’obligatorietat d’arranjar el que actualment el temporal s’ha 
emportat, perquè actualment l’ACA és la que té les competències en trama també 
urbana a nivell de cooperació amb els ajuntaments. Per tant, com ens comuniquen que 
ells hi volen actuar amb un projecte que encara no ens ha entrat, i aquí jo sí que prenc 
el compromís de, tan bon punt tinguem el projecte, fer-lo arribar als diferents grups 
municipals. Però ens diuen que posarien màxima celeritat en l’elaboració d’aquest 
projecte i la licitació de l’elaboració d’aquest projecte. Per tant, va en la línia del que ja 
s’havia treballat en l’anterior govern, pot estar molt tranquil, i quan ho tinguem, li farem 
arribar la informació, com també, si volen, avui prenc el compromís de fer una reunió el 
més breu possible, demà mateix si volen. Esperem que, des del departament de 
Territori, busquin una data que els hi vagi bé als diferents grups, per poder tractar 
aquest tema. Però evidentment també havíem d’explicar a la ciutadania que 
actualment l’aparcament no està obert perquè hi ha una possible perillositat de que el 
poste de mitja tensió que hi ha al mig de l’aparcament pogués caure i per tant, no es 
podia fer servir l’altra meitat del pàrquing. Endesa, que és qui ha de fer els treballs per 
reforçar aquest poste diu que, mentre no hi hagi l’obra definitiva hi ha d’haver una 
escullera i per tant, la part que li toca a Endesa la farà i la part que ens toqui a 
l’Ajuntament, sense deixar de tenir en compte el cabal de la riera i tot el que són els 
informes mediambientals, hi actuem de forma ràpida per poder donar servei als 
usuaris del CAP, que són els que fan servir aquest aparcament. I reitero, pel que fa al 
projecte, tan ràpid com tinguem informació, amb el document concret els ho farem 
arribar, però si els sembla bé, encara que no hagi arribat el document, estaria bé que a 

http://videoacta.ajmalgrat.cat/?pleno=20200220&punto=17


 

 

nivell tècnic, el cap de l’àrea i arquitecte d’aquest Ajuntament, els pogués explicar 
també tota aquesta informació que l’equip de govern hem rebut aquesta mateixa 
setmana. 

Sr. Roger: he intentat centrar la pregunta. La pregunta era bastant directa, sobre el 
pont. Jo l’he escoltat amb tota l’atenció que he pogut i m’ha semblat que vostè sobre el 
pont, no deia res. I també, conèixer que en aquest sentit m’ha semblat entendre, que 
aquest projecte que de manera imminent l’ACA vol fer, sí que va en la línia que es 
deixa amb tècniques de bioenginyeria i amb preservació de l’entorn. Entenc que 
aquest projecte amb aquestes línies s’està treballant, amb l’ACA. Si em vol respondre 
sobre el pont, només perquè tots sabem que el pont és el punt central on tots els 
estudis de desbordament situaven com un punt negre. Això ja fa molts anys que arrel 
de tota la qüestió d’aquesta riera de Sant Genís, al pas per l’Arbreda, es va exposar 
molt clarament per part de l’ACA, que el pont de la riera en el carrer riera, era un punt 
en el qual s’hi havia d’actuar i és bo que sapiguem si realment hi ha aquest compromís 
d’actuar en aquest pont.  

Sr. Serret: per part de l’ACA, li haig de dir que tots els estudis que està fent, no només 
el tram de la riera, sinó que també va ser qui va posar al·legacions en el sector PP7 
perquè hi havien de fer unes actuacions tenint en compte un possible desbordament 
de la riera, no només pel pont, sinó que com hem vist, l’ACA fa uns mapes 
d’inundabilitat i perillositat i necessitem uns espais de drenatge en el territori i aquí és 
on va fer unes al·legacions on també comptava la capacitat d’aquest pont. Jo ara 
mateix no li puc dir l’actuació, si contempla o no, perquè no tinc aquesta informació. 
Per això li dic que jo al que em comprometo és a que tinguin tota la informació contant 
respecte això i que evidentment, tècnicament es demanarà que hi hagi la competència, 
però que també em consta, per part de l’ACA, amb la nova manera que té de treballar, 
suposo perquè n’ha après tothom, contemplen les capacitats del retorn, retorns de 10 
anys que no feien, retorns a 100 i 500 anys i també de la capacitat que té de 
canalització, tant la riera com el mateix pont, que ha estat motiu de debat en aquest 
plenari moltes vegades i ho recordem perfectament.  

El Sr. Alcalde aixeca la sessió, de la qual s’estén la present acta. 

 
 
 
Joan Mercader Carbó 

Alcalde  

 
 
Joan Carles Nonell i Sendrós 

Secretari General 
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