
 

 

ACTA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT 
 
Identificació de la sessió 
 
Data: 15 d´octubre de 2020 
Caràcter: ordinària 
Horari: de 19.00 a 22.30 h. 
Lloc: Telemàtica 
 
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. Emili Tapias Sola, que dóna fe de l’acte i de 
l’interventor, Sr. Ramon Boada i Oliveras. 
 



 

 

 
Oberta la sessió per la Presidència, i després de comprovar l'existència de quòrum 
d'assistència necessària perquè pugui ésser iniciada, es procedeix a conèixer dels 
assumptes inclosos en el següent, 
 
Ordre del dia 
 
1.- Lectura i aprovació, si escau dels esborranys de l’acta de la sessió anterior de data 
10 setembre de 2020 i de la sessió extraordinària urgent de data 2 d’octubre de 2020. 
2.- Dació de compte de l’Informe 13/2020 de la Sindicatura de Comptes relatiu als 
serveis municipals i la gestió mediambiental en municipis amb població superior a 
10.000 habitants, exercici 2017, exp. F2902020000010. 
3.- Declaració de l’obra consistent en la reforma de l’edifici situat al C. Carme, 12 com 
a centre de dia per a malalts de salut mental, d’especial interès i utilitat municipal pel 
fet de concórrer circumstàncies socials, exp. F3132020000038. 
4.- Iniciació pels tràmits de la creació del consell sectorial de cultura d’acord amb allò 
establert en el Reglament de participació ciutadana i qualitat democràtica de 
l’Ajuntament de Malgrat de Mar, exp. B1102020000004. 
5.- Modificació pressupostària 2020/10 mitjançant suplement de crèdit, exp. 
F1202020000010. 
6.- Aprovació de les bases reguladores especifiques de la Subvenció per a Activitats 
del sector turístic dedicades al servei d'allotjament de Malgrat de Mar afectades per la 
crisi sanitària del COVID-19, exp. B2202020000137. 
7.- Resolucions dictades per l’Alcaldia 2356 a 2746/2020. 
8.- Disposicions, acords i resolucions d'especial interès pel Consistori 
9.- Precs i preguntes 
 
 
Desenvolupament de la sessió 
 
http://videoacta.ajmalgrat.cat/?pleno=20201015 
 
 
1. - Lectura i aprovació, si escau dels esborranys de l’acta de la sessió anterior 
de data 10 setembre de 2020 i de la sessió extraordinària urgent de data 2 
d’octubre de 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=20201015&punto=1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://videoacta.ajmalgrat.cat/?pleno=20201015
http://videoacta.ajmalgrat.cat/?pleno=20201015&punto=1


 

 

2. - Dació de compte de l’Informe 13/2020 de la Sindicatura de Comptes relatiu 
als serveis municipals i la gestió mediambiental en municipis amb població 
superior a 10.000 habitants, exercici 2017, exp. F2902020000010. 
 
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=20201015&punto=2 
 
 
El Ple de la Sindicatura de Comptes, en sessió de 21 de juliol de 2020 va aprovar 
l’informe 13/2020 relatiu als serveis municipals i gestió mediambiental en municipis 
amb població superior a 10.000 habitants, exercici 2017. 
 
L’Ajuntament de Malgrat de Mar és un dels ajuntaments tractats en l’esmentat informe. 
 
 
D’acord amb el que disposa la llei 26/2009, de 23 de desembre , de mesures fiscals, 
financeres i administratives, aquest informe s’ha de sotmetre al coneixement dels 
òrgans de govern de l’Ajuntament, i se n’ha de fer publicitat a la seu electrònica de 
l’Ajuntament. 
 
PROPOSO : 
 
Primer. Donar compte de l’informe 13/2020, relatiu als serveis municipals i gestió 
mediambiental en municipis amb població superior a 10.000 habitants, exercici 2017. 
Les dades relatives a l’Ajuntament de Malgrat de Mar, que figuren en l’informe, són les 
que es detallen a continuació : 
 
http://www.sindicatura.cat/reportssearcher/2020_13_ca.pdf 
 
Inicialment, s’ha realitzat una diagnosi ambiental amb l’objectiu principal de conèixer la 
situació actual dels factors ambientals, socioeconòmics i organitzatius del municipi. 
 
Cal assenyalar que l’ajuntament de Malgrat es troba entre els ajuntaments que ha 
finalitzat la diagnosi o l’avaluació ambiental. Ha trigat quatre anys o més en realitzar-la. 
 
L’ajuntament ha facilitat documentació que complia amb els requisits d’un pla d’acció 
ambiental però, en canvi, no l’ha realitzat.  
 
L’ajuntament ha indicat que disposa de procediments per determinar els aspectes 
mediambientals de les activitats i serveis que realitza però no disposa d’aquests per 
escrit. 
 
En la planificació de la gestió mediambiental no ha tingut en compte cap dels factors 
que es relacionen en el quadre següent: 
 

http://videoacta.ajmalgrat.cat/?pleno=20201015&punto=2


 

 

Quadre 17. Nombre d'ajuntaments amb riscos mediambientals considerats en la planificació de la gestió mediambiental, per estrats de població

Nre. % Nre. % Nre. % Nre. % Nre. % Nre. % Nre. %

De 10.001 a  20.000 10 83,3 10 83,3 4 33,3 9 75,0 4 33,3 10 83,3 10 83,3

Font: Informe 13/2020 Sindicatura  de Comptes  pàgina 31

Uti l i tzació de 

recursos  

naturals  i  

primeres  

matèries

Estrat de població 

(habitants )

Emiss ions  

atmosfèriques

Abocaments  

a  l 'a igua

Ordenació 

del  tràns i t

Prevenció, 

reciclatge i  

reuti l i tzació 

de res idus

Ordenació i  

discipl ina  

urbanística

Contaminació 

del  sòl

 
Quadre 49. Grau d'assoliment de les fases per implementar l'Agenda 21 Local

Carta  d'Aalborg i  

adhes ió a  

l 'Agenda 21 Local

Real i tzació de 

diagnòstic o 

avaluació 

mediambiental

Inclus ió de les  

accions  anteriors  

en un pla  d'acció 

ambiental

Comiss ió de 

seguiment

Exis tència  de 

s is tema 

d'indicadors

Emiss ió de 

declaració 

ambiental

Clau: Compl iments Incompl iments

Font: Informe 13/2020 Sindicatura  de Comptes  pàgina 85  
 
 
Quadre 50. Grau d'assoliment de les fases per implementar un sistema de gestió mediambiental

Existència  de 

s is tema de 

gestió 

mediambiental

Exis tència  de 

pol ítica  

mediambiental

Exis tència  de 

procediments  per 

a  la  determinació 

dels  aspectes  

mediambientals

Establ iment 

de 

procediments  

de control

Clau: Compl iments Incompl iments

Font: Informe 13/2020 Sindicatura  de Comptes  pàgina 87  
 
4.1. TRAMESA D’INFORMACIÓ

Quadre 51. Ajuntaments objecte de l’informe i vegueria de què formen part

Codi Ajuntament Població Vegueria

49 Malgrat de Mar 18.345 Barcelona

Font: Informe 13/2020 Sindicatura  de Comptes  pàgina 98  
 
Quadre 52. Compliment de l’obligació d’enviar la informació de la primera fase dins de termini i en la forma escaient

Codi Ajuntament

Dins  del  termini  

concedit (a)

En forma escaient 

(b)

Dins  de 

termini  i  en la  

forma 

escaient (b)

49 Malgrat de Mar 1er termini Sí No

Font: Informe 13/2020 Sindicatura de Comptes  pàgina 101

 
 



 

 

4.2. ACTUACIONS SOBRE MEDI AMBIENT

Quadre 54. Indicadors de la despesa sobre medi ambient. Importància relativa sobre el total de despeses

Codi Ajuntament Població

Grup de programes 

172, Obl igacions  

reconegudes*

Foment de 

l ’esta lvi  

energètic*

Educació i  

formació 

ambiental*

Recerca i  

desenvolupament 

en medi  ambient*

Col ·laboració 

amb altres  

insti tucions  de 

caràcter 

supranacional*

Accions  derivades  de 

l ’Agenda 21 i  el  

desenvolupament 

sostenible*

49 Malgrat de Mar 18.345 0,88 0,98 0,04 0,00 0,00 0,00

Font: Informe 13/2020 Sindicatura  de Comptes  pàgina 106  
 
 
 
4.3. QUADRES DE DETALL SEGONS LA PROPOSTA METODOLÒGICA DE LES INSTITUCIONS DE CONTROL EXTERN

Quadre 55. Organització mediambiental de les entitats

D’unitats  

específiques  

amb 

competències  

en gestió 

ambiental

Amb 

competències  en 

medi  ambient, s i  

no hi  ha  unitat 

específica

49 Malgrat de Mar 18.345 Sí

Terri tori  i  

Sostenibi l i tat 2 1

Font: Informe 13/2020 Sindicatura  de Comptes  pàgina 111

Nombre de trebal ladors

Tècnics  

especia l i s tes  en 

medi  ambient

Dependència  

orgànica
Codi Ajuntament Població

Unitat amb 

competències  

ambientals

 
 

Quadre 56. Integració dels ajuntaments en agrupacions de ciutats amb objectius mediambientals

Codi Ajuntament Població

Xarxa 

Espanyola  

de Ciutats  

pel  Cl ima

Xarxa 

Espanyola  de 

ciutats  

sa ludables

Xarxa de 

governs  

locals  + 

Biodivers i tat

Pacte dels  

Alca ldes  

pel  Cl ima i  

l ’Energia

Xarxa de 

Ciutats  i  Pobles  

cap a  la  

Sostenibi l i tat

Consel l  

d’Iniciatives  

Locals  per a l  Medi  

Ambient (CILMA)

Altres

49 Malgrat de Mar 18.345 x  

Font: Informe 13/2020 Sindicatura de Comptes  pàgina 116  
 
 
Quadre 57. Firma o adhesió dels ajuntaments a acords o compromisos sobre medi ambient

Signatura Data

49 Malgrat de Mar 18.345 Sí 19.09.1996

Font: Informe 13/2020 Sindicatura de Comptes  pàgina 121

Codi Ajuntament Població
Firma de Carta d’Aalborg 

 
 
 
Quadre 58. Realització de diagnosi per conèixer l’estat inicial mediambiental de les entitats

No iniciat En curs Final i tzat

49 Malgrat de Mar 18.345 Sí x 10.02.2010 19.10.2017

Font: Informe 13/2020 Sindicatura de Comptes  pàgina 124

Data inici Data fi
Estat de diagnos i  o avaluació Real i tzació de diagnos i  o 

avaluació ambiental
PoblacióAjuntamentCodi

 
 
 
Quadre 59. Realització de plans d’acció ambiental

No iniciat En curs Final i tzat

49 Malgrat de Mar 18.345 No

Font: Informe 13/2020 Sindicatura de Comptes  pàgina 127

Data inici Data fiCodi Ajuntament Població Real i tzació del  PAA
Estat de plani ficació del  PAA

 
 
 



 

 

Quadre 60. Creació de comissions per al seguiment de les actuacions aprovades en els plans d’acció ambiental

Codi Ajuntament Població Comiss ió de seguiment Data de consti tució Composició*

49 Malgrat de Mar 18.345 No

Font: Informe 13/2020 Sindicatura de Comptes  pàgina 130  
 
 
 
Quadre 61. Existència d’un sistema d’indicadors per avaluar el compliment del pla d’acció ambiental

Econòmics Ambientals Socia ls
Específics  de 

l ’a juntament

49 Malgrat de Mar 18.345 Sí No Si Si No No No

Font: Informe 13/2020 Sindicatura de Comptes  pàgina 133

PoblacióAjuntamentCodi

Existència  de 

programes de 

seguiment

Periodici tat 

del  

seguiment

Indicadors  seleccionatsExistència  d’un 

s is tema 

d’indicadors

 
 
Quadre 62. Emissió de declaracions ambientals

Actes  

públ ics

Mitjans  de 

comunicació

Xarxes  

socia ls

Butl letins , 

ful lets  o 

revis tes

Web de 

l ’a junta-

ment

Altres

49 Malgrat de Mar 18.345 No

Font: Informe 13/2020 Sindicatura  de Comptes  pàgina 138

AjuntamentCodi

Formes  de di fus ió
Difus ió entre 

la  població

Horitzó 

temporal
DataEmiss ióPoblació

 
 
 
Quadre 63. Mecanismes de participació social

Reglament de 

participació

Consel l  municipal  

de medi  ambient

Fòrum municipal  de 

medi  ambient
Altres  (a)

49 Malgrat de Mar 18.345 Sí X

Font: Informe 13/2020 Sindicatura de Comptes  pàgina 143

Instruments  de participacióExistència  del  pla  

de participació 

socia l

PoblacióAjuntamentCodi

 
 
Quadre 64. Existència de sistemes de gestió mediambiental

Codi Ajuntament Població
Existència  de 

SGM

Àrea o 

departament 

afectat

Adaptat a  la  

ISO 14001

Adaptat a  

l ’EMAS

Altres  

certi ficacions

49 Malgrat de Mar 18.345 No

Font: Informe 13/2020 Sindicatura de Comptes  pàgina 146  
 
Quadre 65. Existència de polítiques de gestió mediambiental

Codi Ajuntament Població
Existència  

de PM

Àrea o 

departament 

afectat

Aprovació Data (a)
Definició de 

funcions  (b)

Mecanismes  de 

di fus ió interna (c)

Mecanismes  

de di fus ió 

externa (d)

Formació 

personal  

(e)

49 Malgrat de Mar 18.345 No

Font: Informe 13/2020 Sindicatura de Comptes  pàgina 152  
 
Quadre 66. Existència de procediments per determinar dels aspectes mediambientals de les activitats i serveis en els ajuntaments

Aspectes  

ambientals

Aspectes  

legals

Exis tència  

d’objectius  i  fi tes

49 Malgrat de Mar 18.345 Sí (d) Tot l 'a juntament x (d) x x

Font: Informe 13/2020 Sindicatura  de Comptes  pàgina 157

Elaboració pròpia  a  parti r de la  informació faci l i tada pels  a juntaments .

(d) Manifesta  que no disposa de procediments  per escri t. No han pogut faci l i tar documentació justi ficativa.

Plani ficació de la  gestió mediambiental
Àrea o departament 

afectat

Exis tència  de 

procediments
PoblacióAjuntamentCodi

 
 



 

 

Quadre 67. Riscos ambientals considerats en la planificació de la gestió mediambiental

Codi Ajuntament Població
Emiss ions  

atmosfèriques

Abocaments  

a l ’a igua

Ordenació del  

tràns i t

Prevenció, 

reciclatge i  

reuti l i tzació de 

res idus

Ordenació de 

discipl ina 

urbanística

Contaminació 

del  sòl

Uti l i tzació de 

recursos  

naturals  i  

primeres  

matèries

49 Malgrat de Mar 18.345

Font: Informe 13/2020 Sindicatura de Comptes  pàgina 161  
Quadre 69. Implantació de la política mediambiental en els ajuntaments: supervisió i declaració ambiental

Codi Ajuntament Població

Establ iment 

de proce-

diments  de 

control

Sis temes  de 

regis tre de la  

implantació

Auditoria  de la  

gestió medi-

ambiental

Emiss ió formal  de 

declaració 

mediambiental

49 Malgrat de Mar 18.345 No

Font: Informe 13/2020 Sindicatura  de Comptes  pàgina 166

Elaboració pròpia  a  parti r de la  informació faci l i tada pels  a juntaments .

La pregunta corresponent a  la  columna que fa  referència  a  l ’emiss ió d’una declaració mediambiental  

l ’han hagut de contestar els  cent vint a juntaments  que s ’han tingut en compte per a  l ’anàl is i . Les  

preguntes  corresponents  a  les  a l tres  tres  columnes  les  han contestat només els  quaranta-cinc 

a juntaments  que han manifestat que disposaven de pol ítica  mediambiental  (vegeu el  quadre 65, en 

l ’annex 4.3).
 

 

Quadre 70. Actuacions mediambientals portades a terme

Codi Ajuntament Població

Aprovació 

de 

normativa  

mediam-

biental

Establ iment 

de taxes  

mediam-

bientals

Di fus ió, informació i  

sens ibi l i tzació 

mediambiental

Vigi lància  i  

inspecció mediam-

biental

Concess ió 

d’ajudes  i  

subven-

cions

49 Malgrat de Mar 18.345 X X X X

Font: Informe 13/2020 Sindicatura  de Comptes  pàgina 169  
 
Quadre 71. Mesures adoptades pels ajuntaments en el desenvolupament de la seva activitat per a la protecció del medi ambient

Codi Ajuntament Població

Formació i  

conscienciació dels  

trebal ladors

Mi l lora  energètica  dels  

edi ficis  i  insta l ·lacions  

municipals

Reducció del  

consum 

d’energia

Reducció 

del  consum 

de paper

Reducció 

del  consum 

d’aigua

Foment del  

reciclatge

Inclus ió de 

clàusules  

mediambientals  

en els  plecs

49 Malgrat de Mar 18.345 X X X X X X En tots  els  casos

Font: Informe 13/2020 Sindicatura de Comptes  pàgina 172

Elaboració pròpia  a  parti r de la  informació faci l i tada pels  a juntaments .  
 
Quadre 72. Percepció de subvencions o ajuts destinats a projectes mediambientals durant el 2017

Unió Europea Estat General i tat Diputació Altres  (b)

49 Malgrat de Mar 18.345 No

Font: Informe 13/2020 Sindicatura de Comptes  pàgina 177

Elaboració pròpia  a  parti r de la  informació faci l i tada pels  a juntaments .

Import dels  fons  rebuts  (a)Percepció 

d’ajuts  o 

subvencions

PoblacióAjuntamentCodi

 
 
 
Segon. Ordenar la publicació de l’esmentat informe en el portal de transparència  
 
Tercer. Notificar el present acord a la Sindicatura de Comptes per al seu coneixement 
i efectes. 
 



 

 

El Ple es dona per assabentat del contingut de l’informe 13/2020, relatiu als serveis 
municipals i gestió mediambiental en municipis amb població superior a 10.000 
habitants, exercici 2017. 
 
3. - Declaració de l’obra consistent en la reforma de l’edifici situat al C. Carme, 12 
com a centre de dia per a malalts de salut mental, d’especial interès i utilitat 
municipal pel fet de concórrer circumstàncies socials, exp. F3132020000038. 
 
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=20201015&punto=3 
 
Antecedents 
 
En data 18 de setembre de 2020, el Sr. Valentín Agustí Bassa, en representació de la 
Comunitat Terapèutica del Maresme. Serveis Salut Mental, SCCL, presentà una 
sol·licitud de bonificació del 95% en la taxa de llicència d’obres menors, a favor de les 
construccions, instal·lacions o obres que siguin declarades d’espai d’interès o utilitat 
municipal per concórrer circumstàncies socials, per les obres de reforma de l’edifici 
situat al C. Carme, 12 per tal d’adequar-lo a centre de dia per a malalts de Salut 
Mental. 
 
Consideracions tècniques i jurídiques 
 
En data 30 de setembre de 2020 l’interventor ha emès el següent informe: 
 

Consideracions jurídiques 
 
L’article 6.2.g) de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost sobre construccions, 
instal·lacions i obres disposa que correspondrà una bonificació del 95% de la 
quota de l’impost a favor de les construccions, instal·lacions o obres que siguin 
declarades d’especial interès o utilitat municipal per concórrer circumstàncies 
socials, culturals o històric artístiques. Correspon aquesta declaració al Ple de 
la corporació i, amb la sol·licitud prèvia del subjecte passiu. 
 
De conformitat amb el que estableix l’article 2.1.f) de l’ordenança fiscal número 
7 reguladora de la taxa per serveis generals, el fet imposable de la taxa el 
constitueix l’activitat municipal, tècnica i administrativa i de comprovació 
necessària per determinar si procedeix concedir la llicència urbanística 
sol·licitada o si l’activitat comunicada realitzada, o que es pretengui realitzar, 
s’ajusta a les determinacions de la normativa urbanística, el planejament 
urbanístic i les ordenances municipals, d’acord amb el que preveuen els articles 
84, 84 bis i 84 ter de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del 
Règim local i l’article 187 del TRLUC. 
 
Aquesta ordenança fiscal no regula cap bonificació per el tipus d’obra que 
sol·licita l’interessat ni pel fet que aquesta tingui un especial interès o utilitat 
municipal. 
 

http://videoacta.ajmalgrat.cat/?pleno=20201015&punto=3


 

 

El pressupost d’execució material de l’obra és de 51.336,96€, en conseqüència 
l’import a bonificar de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres serà 
de 1.950,81€ d’acord amb el següent detall: 
 
Concepte Base imposable Tipus gravamen Quota íntegra Bonificació Quota líquida

Impost s/const. inst. i obres 51.336,96              4% 2.053,48            1.950,81       102,67                
 
Conclusions 
 
L’atorgament de la bonificació del 95% de l’impost sobre construccions, 
instal·lacions i obres seria possible sempre que el plenari considerés que 
l’obra consistent en la reforma de l’edifici situat al C. Carme, 12 com a 
centre de dia per a malalts de salut mental, té un especial interès o utilitat 
municipal en concórrer circumstàncies socials.. 
 
Informar desfavorablement a l’aplicació de cap bonificació de la taxa per a la 
tramitació de la llicència urbanística a la que es refereix l’expedient, atès que 
l’ordenança que regula la taxa no n’estableix cap. 

 
 
Dictamen de la Comissió Informativa Directorial, de data 8 d’octubre de 2020. 

Vista la proposta de Serveis Econòmics, de data 30 de setembre de 2020, el Ple 
de l’Ajuntament, per assentiment dels disset membres presents, acordà:  

Primer. Declarar l’obra consistent en la reforma de l’edifici situat al C. Carme, 12 com 
a centre de dia per a malalts de salut mental, d’especial interès i utilitat municipal pel 
fet de concórrer circumstàncies socials, atès que redundarà en una millor atenció a 
persones grans amb malalties mentals i molt vulnerables. 
 
Segon. Atorgar a la Comunitat Terapèutica del Maresme. Serveis Salut Mental, SCCL 
amb NIF F08701625, una bonificació de 1.950,81 €, equivalent al 95% de l’impost 
sobre construccions, instal·lacions i obres per l’obra esmentada al punt anterior, 
d’acord amb el detall que ha fet constar l’interventor al seu informe. 
 
Tercer. Desestimar la sol·licitud formulada pel Sr. Valentín Agustí Bassa en 
representació de la Comunitat Terapèutica del Maresme. Serveis Salut Mental, SCCL, 
referent a la bonificació de la taxa per llicències urbanístiques per l’obra objecte 
d’aquesta resolució, pels motius exposats a l’informe d’intervenció. 
 
Quart. Notificar el present acord a la persona interessada i al departament 
d’urbanisme de l’Ajuntament de Malgrat de Mar. 
 
4. - Iniciació pels tràmits de la creació del consell sectorial de cultura d’acord 
amb allò establert en el Reglament de participació ciutadana i qualitat 
democràtica de l’Ajuntament de Malgrat de Mar, exp. B1102020000004. 
 
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=20201015&punto=4 
 

http://videoacta.ajmalgrat.cat/?pleno=20201015&punto=4


 

 

 
 
Vist l’informe que literalment diu: 
 
“Antecedents 
 
El Ple de l’Ajuntament de Malgrat de Mar, en sessió celebrada el dia 9 d’agost de 
2018, aprovà inicialment el Reglament de participació Ciutadana i Qualitat democràtica 
de Malgrat de Mar. Un cop exposat al públic, sense que s’hagi presentat cap 
reclamació ni al·legació, el reglament ha esdevingut aprovat definitivament de fora 
tàcita, sense necessitat d’adoptar un nou acord exprés el 29 de novembre de 2018. 
 
La Regidoria de Cultura considera necessari constituir el consell sectorial de cultura 
com a òrgan de participació dels habitants de Malgrat de Mar en la gestió dels 
assumptes públics, en aquest cas en l’àmbit cultural. 

 
A partir de les propostes recollides en entrevistes i la jornada participativa del 9 de 
juliol del 2016, organitzades per Diputació de Barcelona en motiu de la revisió i 
actualització del Pla d’Acció Cultural 2009-2016, queda recollida la demanada dels 
diferents agents culturals malgratencs de participar activament en les polítiques 
culturals del municipi. En aquesta línia, l’Ajuntament de Malgrat de Mar, va fer una 
clara aposta per una governaça participativa amb la voluntat que els agents socials 
participin cada cop més en la presa de decisions. Aquesta voluntat queda reflexada en 
l’estructura de Pla d’Acció Cultural creant un eix transversal anomenat “La governança 
de la cultura” on dóna protagonisme a la participació ciutadana en la presa de 
decisions públiques en l’àmbit cultural des d’una òptica de treball per projectes. 
 
 
El Consell sectorial de cultura vol constituir-se com a òrgan d’assessorament, 
coordinació, debat, consulta i elaboració de propostes d’activitats i, si escau, d’ajuda 
en la realització amb l’objectiu d’afavorir la participació ciutadana i alhora treballar per 
garantir el desenvolupament del Pla d’Acció Cultural (PAC) i responsabilitzar-se de la 
programació i avaluació dels actes culturals. 
 
El Reglament de participació Ciutadana i Qualitat democràtica de Malgrat de Mar a 
l’article 35 literalment diu: 
 
“1. Són els òrgans de participació que canalitzen les iniciatives i inquietuds ciutadanes 
en temes concrets d’interès per a la vila com ara: l’escola, la cultura, l’esport, el medi 
ambient, les dones, la gent gran, les persones amb discapacitat, la cooperació i la 
solidaritat i altres similars. Aquests consells tenen caràcter 
consultiu. 
 
2. Els Consells Sectorials han d’esdevenir elements clau de la participació de la 
ciutadania en els afers públics. Entesos així, les diferents àrees municipals han 
d’impulsar i coordinar el seu treball i han d’evitar, en tot moment, considerar els 
consells sectorials com òrgans merament formals.” 
 
 
Aquest mateix reglament a l’art.27. 2 estableix: 
 



 

 

“ La creació d’aquests òrgans s’haurà d’acordar pel Ple Municipal amb el quòrum de 
majoria absoluta” 
 
La creació del consell sectorial de cultura seguirà la normativa establerta en el 
Reglament de participació Ciutadana i Qualitat democràtica de Malgrat de Mar 
 
Normativa aplicable 
 
Reglament de participació Ciutadana i Qualitat democràtica de Malgrat de Mar. 
Publicat al BOP el 29 de novembre de 2018 
 
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i llei 8/1987, de 15 
d’abril, municipal i de règim local de Catalunya i del Reglament orgànic municipal 
 
Pla d’Acció Cultural aprovat per Ple l’1 de juliol de 2017 
 
Conclusions 
 
Per tot l’exposat anteriorment sol·licito al Plenari Municipal l’aprovació  de la creació 
del consell sectorial de cultura.” 
 
Dictamen de la Comissió Informativa Directorial, de data 8 d’octubre de 2020. 

Vista la proposta de l’alcaldia, de data 30 de setembre de 2020, el Ple de 
l’Ajuntament, per assentiment dels disset membres presents, acordà:  

Únic. Iniciar els tràmits de creació del consell sectorial de cultura d’acord amb allò 
establert en el Reglament de participació ciutadana i qualitat democràtica de 
l’Ajuntament de Malgrat de Mar. 
 
5. - Modificació pressupostària 2020/10 mitjançant suplement de crèdit, exp. 
F1202020000010. 
 
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=20201015&punto=5 
 
 
Vista la memòria del regidor Turisme i Esports  de data 5 d’octubre. 
Vista la memòria de la regidora de Serveis Econòmics de data 5 d’octubre en la qual 
proposa : 
“Per part de la regidories de Turisme i Esports s’ha sol·licitat la tramitació d’una 
expedient de modificació pressupostària per tal de suplementar l’aplicació 
pressupostària 91.4330.48900 “Subvencions empresa i comerç” en quaranta mil euros, 
finançant el suplement amb càrrec a reduccions de crèdit en les següents aplicacions : 

http://videoacta.ajmalgrat.cat/?pleno=20201015&punto=5


 

 

 

Descripció Baixes

91 4312 22699 Activitats mercat 5.500,00

91 4320 22606 Assistència fires 12.500,00

91 4320 22699 Activitats turisme 2.500,00

91 4320 48900 Altres transferències turisme 5.000,00

40 3423 22799 Contracte gestió piscina municipal 14.500,00

40.000,00

Aplicació 

pressupostària

 
En conseqüència cal tramitar un expedient de modificació pressupostària per 
suplement de crèdit finançat amb baixes en despeses d’acord amb el següent detall : 

 
 

 

Aplicació 

pressupostària
 Descripció 

 Crèdits 

inicials 
 Modificació 

 Crèdits 

defintius 

91.4330.48900 Subvencions empresa comerç 95.000,00   40.000,00  135.000,00  

Suplement de crèdit 95.000,00   40.000,00  135.000,00  

Aplicació 

pressupostària
 Descripció 

 Crèdits 

inicials 
 Modificació 

 Crèdits 

defintius 

40.3423.22799 Contracte gestió piscina municipal 32.700,00   14.500,00 - 18.200,00     

91.4312.22699 Activitats mercat 7.196,48      5.500,00 -    1.696,48       

91.4320.22606 Assistència fires 20.000,00   12.500,00 - 7.500,00       

91.4320.22699 Activitats turisme 26.488,10   2.500,00 -    23.988,10     

91.4320.48900 Altres transferències turisme 5.000,00      5.000,00 -    -                  

Baixes en despeses 91.384,58   40.000,00 - 51.384,58     
  

 
Considerant que les necessitats posades de manifest en la memòria són urgents no es 
poden demorar fins a l’exercici següent. 
Vist l’informe emès per l’interventor de fons en 5 d’octubre 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 
suplement de crèdit correspon al Ple de la Corporació. 
 
 
Dictamen de la Comissió Informativa Directorial, de data 8 d’octubre de 2020. 

Vista la proposta de l’alcaldia, de data 5 d’octubre de 2020, el Ple de 
l’Ajuntament, per assentiment dels disset membres presents, acordà:  

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

 Pressupost d’ingressos 



 

 

 Descripció  
 Previsions 

inicials  

 Modificacions 

anteriors 
 Previsions totals  

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     473.980,23      5.412.505,23     

Ingressos patrimonials 168.150,00        -                     168.150,00        

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

Transferències de capital 26.650,00          153.024,22      179.674,22        

Actius financers 36.000,00          5.674.048,72  5.710.048,72     

Passius financers 967.750,00        -                     967.750,00        

20.175.825,00  6.301.053,17  26.476.878,17  

-                                                      

-                                                      

-                                                      

-                                                      

-                                                      

 Modificació actual 

-                                                      

-                                                      

-                                                      

-                                                      

-                                                      

 
 

 Pressupost de despeses 

 Descripció  Crèdits inicials 
 Modificacions 

anteriors 

 Suplement de 

crèdit 

 Baixes en 

despesa 
 Crèdits definitius 

Despeses de personal 9.646.800,00     301.847,62      -                     -                     9.948.647,62     

Despeses corrents en béns i serveis 8.523.875,00     822.047,15      -                     35.000,00        9.310.922,15     

Despeses financeres 24.000,00          -                     -                     -                     24.000,00          

Transferències corrents 443.850,00        479.138,80      40.000,00        5.000,00          957.988,80        

Inversions reals 1.000.550,00     4.678.094,60  -                     -                     5.678.644,60     

Transferències de capital -                        19.925,00        -                     -                     19.925,00          

Actius financers 36.000,00          -                     -                     -                     36.000,00          

Passius financers 500.750,00        -                     -                     -                     500.750,00        

20.175.825,00  6.301.053,17  40.000,00        40.000,00        26.476.878,17  
 

 
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. 
 
 
6. - Aprovació de les bases reguladores especifiques de la Subvenció per a 
Activitats del sector turístic dedicades al servei d'allotjament de Malgrat de Mar 
afectades per la crisi sanitària del COVID-19, exp. B2202020000137. 
 
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=20201015&punto=6 
 
Antecedents 

 
El Pla Estratègic de Subvencions de l’Ajuntament de Malgrat de Mar per a l’exercici 
2020 estableix el conjunt de condicions i el procediment a seguir per a la sol·licitud, 
concessió, justificació i cobrament de les subvencions que atorgui l'Ajuntament de 
Malgrat de Mar, a persones físiques i entitats públiques o privades que fomentin o 
realitzin activitats d'utilitat pública o interès social. 

 
D’altra banda, són també necessàries unes bases especifiques que regulin cada una 
de les subvencions que l’Ajuntament atorga. 

 
 

http://videoacta.ajmalgrat.cat/?pleno=20201015&punto=6


 

 

Ens trobem en un context social actual, on el Govern Central s’ha vist avocat a prendre 
mesures sanitàries extraordinàries, que han obligat a aturar tota activitat econòmica 
degut a l’aparició de la pandèmia del COVID-19, per tal de preservar la salut del conjunt 
de la ciutadania. 
 
Aquesta aturada econòmica ha provocat efectes devastadors sobre l’economia local, 
que ha obligat a totes les Administracions Públiques a prendre mesures per tal de 
pal·liar aquests efectes. Tant el Govern Central com la Generalitat de Catalunya, 
competents en matèria de foment de l'ocupació i teixit productiu i comercial, han 
començat a impulsar un conjunt de mesures, de caràcter urgent i prioritari, amb 
l'objectiu de pal·liar les inevitables conseqüències de la parada econòmica que les 
mesures preventives de confinament, decretades per l'estat d'alarma, han ocasionat al 
teixit econòmic del país. 
 
En aquesta línia argumental, l'Ajuntament de Malgrat de Mar, com a administració més 
propera a la ciutadania, ha posat en marxa un conjunt de mesures locals per 
esmorteir, en la mesura del possible, l'impacte directe d'aquesta crisi i preveure serveis 
d'acompanyament per tal de pal·liar els efectes de la mateixa, que probablement 
s'allargarà en el temps. 
 
És interès d’aquesta regidoria contribuir a millorar la situació actual del sector i, entre 
d’altres mesures, té voluntat d’aprovar l’atorgament de subvencions per a contrarestar 
els efectes econòmics negatius que la implementació de l’estat d’alarma per part del 
Govern Central, a través del Reial Decret 463/2020 de 14 de març per tal de gestionar 
la crisi sanitària ocasionada pel COVID-19 i les diferents ordres i disposicions que el 
regulen, ha tingut sobre les activitats del sector turístic i més concretament sobre els 
establiments com els hotels i els càmpings de Malgrat de Mar, que s’han vist obligades 
a suspendre i/o modificar la seva activitat econòmica habitual. 

 
Legislació 

 
.- Articles considerats bàsics de la Llei 38/2003, general de subvencions i el seu 
Reglament de desenvolupament, aprovat per Reial decret 887/2006 (RDGS), de 21 de 
juliol. 

 
.- Articles 239 a 241 de la refosa de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya 
(D. Legislatiu 2/2003). 

 
.-  Articles  118  a  129  del  Decret  179/1995,  de  13  de  juny,  pel  qual  s’aprova  el 
Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals, relatius a subvencions i en 
concret l’article 124 relatiu a les bases per l’atorgament que disposa que: les bases 
s’han de sotmetre a informació pública com a mínim per un termini de vint dies en el 
Butlletí Oficial de la Província i en el taulell d’anuncis de la Corporació. Una referència 
d’aquests anuncis s’ha d’inserir en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. 
 
Informes del Secretari i de l’Interventor de l’Ajuntament de Malgrat de Mar. 
 
Dictamen de la Comissió Informativa Directorial, de data 8 d’octubre de 2020. 

Vista la proposta de Promoció Econòmica, de data 5 d’octubre de 2020, el Ple de 
l’Ajuntament, per assentiment dels disset membres presents, acordà:  



 

 

Primer. Aprovar inicialment les bases reguladores específiques de la concessió de 
subvencions per a les activitats del sector turístic dedicades al servei d’allotjament per 
a l'exercici 2020 de l'Ajuntament de Malgrat de Mar, i que consten com annexes en 
aquest expedient. 

 
Segon. Exposar l’expedient al públic durant un període de 20 dies en el BOP, en el 
DOGC, web municipal i en el taulell d’edictes, als efectes de possibles presentacions 
d’al·legacions i suggeriments. 

 

Tercer. Comunicar els presents acords i trametre còpia de les esmentades bases als 
departaments afectats per tal les facin arribar a cada una de les entitats i associacions 
que puguin resultar afectades. 

 
Quart. Determinar que si no es presenta cap al·legació, reclamació o suggeriment 
esdevindrà l’aprovació definitiva de les bases, sense necessitat de nou acord exprés, 
entrant en vigor a la seva publicació. 
 
Cinquè. Condicionar l’eficàcia dels presents acords a l’aprovació definitiva de la 
modificació de crèdit, que atorga a l’expedient, el crèdit necessari i suficient. 
 
7. - Resolucions dictades per l’Alcaldia 2356 a 2746/2020. 
 
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=20201015&punto=7 
 
8. - 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=20201015&punto=8 
 
9. - 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=20201015&punto=9 
 
 
El Sr. Alcalde aixeca la sessió, de la qual com a secretari estenc aquesta acta 
 
 
 
Joan Mercader Carbó 
Alcalde  

 
 
Emili Tapias Sola 
Secretari General 
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