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ACTA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT  

 
Identificació de la sessió 

 
Data: 15 de setembre de 2022 
Caràcter: ordinària 
Horari: de 19.00 a 20.05 h. 
Lloc: Sala de Plens de l’Ajuntament 

 
Hi assisteixen 

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

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

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

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

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

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

 
1) PART RESOLUTIVA 

1. Lectura i aprovació, si escau de l'esborrany de l'acta de la sessió anterior de data 18 
d’agost de 2022. 

Dictàmens 

2. Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdit, mitjançant suplement de 
crèdit finançat amb romanent líquid de tresoreria, exp. F1202022000008. 

3. Aprovar inicialment de la Modificació del POUM per l’establiment de la xarxa de 

camins en sòl no urbanitzable  al Pla de Grau  exp. G2102021000002. 

 
4. Aprovar inicialment el conveni urbanístic a signar amb AGC Pharma Chemicals 

Europe, SLU (APCE) segons minuta que consta a l’exp.G2102021000003. 
 
 
2) PART DELIBERATIVA I DE CONTROL 
 
Control i seguiment del govern municipal 

5. Moció presentada pel GPM CUP pel dret de l’avortament, exp. A1302022000010. 

6. Resolucions dictades per l’Alcaldia de la  2730/2022 a la  2972/2022. 

7.- Precs i preguntes. 

Desenvolupament de la sessió 

 
http://videoacta.ajmalgrat.cat/?pleno=20220915 
 
 
1. - Lectura i aprovació, si escau de l'esborrany de l'acta de la sessió anterior de 
data 11 d’agost de 2022. 
 
Les intervencions corresponents a aquest punt de l’ordre del dia es troben enregistrades a la 

videoacta. Es poden consultar a l’enllaç següent:  

 
http://videoacta.ajmalgrat.cat/?pleno=20220915&punto=1 
 

http://videoacta.ajmalgrat.cat/?pleno=20220915
http://videoacta.ajmalgrat.cat/?pleno=20220915&punto=1
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La presidenta obre la sessió i pregunta si algun membre del PLE ha de formular 
alguna observació al contingut de l'acta de la sessió anterior celebrada el dia 11 
d’agost d'enguany, la còpia de la qual s'ha distribuït juntament amb la convocatòria.  
 
Sense cap observació es considera i es declara aprovada per unanimitat dels setze 
membres assistents. 
 
 
2. - Aprovar inicialment l'expedient de modificació de crèdit, mitjançant 
suplement de crèdit finançat amb romanent líquid de tresoreria, exp. 
F1202022000008. 

 
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=20220915&punto=2 
 
Vista la memòria del regidora de Serveis Econòmics de data 5 de setembre de 2022, 
en la qual es proposa la tramitació d’un expedient de modificació pressupostària per  
suplement de crèdit amb càrrec al Romanent líquid de Tresoreria per a despeses 
generals, d’acord amb el següent detall: 
 
Pressupost d’ingressos  

Subconcepte 

pressupostàri
 Descripció 

 Previsions 

inicials 
 Modificació 

 Previsions 

definitives 

12.87000 Rlt per a despeses generals. 9.128.345,72  46.375,00        9.174.720,72  

9.128.345,72  46.375,00        9.174.720,72  
 

 

Pressupost de despeses : 

 
Aplicació 

pressupostària
 Descripció  Crèdits inicials  Modificació 

 Crèdits 

defintius 

10.9420.46500 Consell comarcal : Fons de Cooperació Municipal 27.825,00        16.375,00        44.200,00        

14.2312.22699 Activitats dones i igualtat de gènere 18.553,38        9.000,00          27.553,38        

14.9250.22699 Activitats barris 15.000,00        15.000,00        30.000,00        

74.3372.22699 Activitat gent gran 7.000,00          3.000,00          10.000,00        

74.9240.22699 Activitats de cooperació i solidaritat 4.400,00          3.000,00          7.400,00          

61.378,38        46.375,00        101.753,38      Suplement de crèdit
 

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

http://videoacta.ajmalgrat.cat/?pleno=20220915&punto=2
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Dictamen de la Comissió Informativa Directorial, de data 8 de setembre de 2022. 
 

Vista la proposta de l’alcaldia, de data 5 de setembre de 2022, el Ple de 
l’Ajuntament, per assentiment dels setze membres presents, acorda:  

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

de crèdit finançat amb Romanent líquid de tresoreria per a despeses generals que, 
resumit per capítols, es detalla a continuació: 
 
 Pressupost d’ingressos 

 

 Descripció  
 Previsions

inicials  

 Modificacions 

anteriors 

 Modificació 

actual 

 Previsions 

defitnitives 

Impostos directes 9.268.000,00     -                      -                      9.268.000,00       

Impostos indirectes 275.000,00         -                      -                      275.000,00          

Taxes, preus públics i altres ingressos 4.612.625,00     -                      -                      4.612.625,00       

Transferències corrents 5.321.825,00     382.685,75      -                      5.704.510,75       

Ingressos patrimonials 181.500,00         -                      -                      181.500,00          

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

Transferències de capital 1.608.600,00     50.465,56        -                      1.659.065,56       

Actius financers 36.000,00           9.223.967,49   46.375,00        9.306.342,49       

Passius financers 2.612.025,00     2.612.025,00 -  -                      -                          

23.915.975,00   7.045.093,80  46.375,00        31.007.443,80    
 

 

 Pressupost de despeses 
 

 Descripció 
 Crèdits

inicials 

 Modificacions 

anteriors 

 Modificació 

actual 

 Crèdits

defitinitus 

Despeses de personal 10.278.800,00   448.048,33      -                      10.726.848,33    

Despeses corrents en béns i serveis 8.873.500,00     588.996,49      46.375,00        9.508.871,49       

Despeses financeres 24.000,00           -                      -                      24.000,00            

Transferències corrents 448.600,00         210.501,03      -                      659.101,03          

Inversions reals 4.225.150,00     5.787.547,95   -                      10.012.697,95    

Transferències de capital 29.925,00           10.000,00        -                      39.925,00            

Actius financers 36.000,00           -                      -                      36.000,00            

Passius financers -                        -                      -                      -                          

23.915.975,00   7.045.093,80  46.375,00        31.007.443,80    
 

 
 
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. 
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3. - Aprovar inicialment de la Modificació del POUM per l’establiment de la xarxa 
de camins en sòl no urbanitzable  al Pla de Grau  exp. G2102021000002. 

 
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=20220915&punto=3 
 
Antecedents 
 

1. El Ple de l’Ajuntament en data 10-6-2021 va resoldre aprovar “l’Avanç de 
Modificació del POUM per l’establiment de la xarxa de camins en sòl no urbanitzable  
al Pla de Grau” que incorpora el document ambiental estratègic, promogut per aquest 
ajuntament. 
 
2. En data 16-6-2021 es va sol·licitar a l’Oficina Territorial d’Acció i Avaluació 
Ambiental de Barcelona (OTAAAB), l’inici del procediment d’avaluació ambiental 
estratègica d’aquest Avanç. 
 
3. L’acord d’aprovació inicial de l’Avanç ha estat publicat en el Butlletí Oficial de la 
Província i Diari Oficial de la Generalitat de 23-6-2021, diari El Punt de 18-6-2021, i 
seu electrònica de l’Ajuntament des del 18-6-2021 fins el 26-7-2021. En data 15-6-
2021, es va fer una presentació pública del document.  
 
4. En data 29-6-2021, l’OTAAAB va demanar la tramesa d’un exemplar complert i 
diligenciat en castellà de l’instrument de l’ordenació per tal que la Demarcació de 
Costes a Catalunya de la Direcció General de Sostenibilitat de la Costa i el Mar, 
emetés informe. El document en castellà va ser enviat el 15-7-2021. 
 
5. En data 4-10-2021, s’ha notificat l’acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de 
l’Arc Metropolità de Barcelona (CTU-AMB) de 27-9-2021. 
 
6. En data 21-12-2021, s’ha notificat el document d’abast emès per l’OTAAAB sobre 
aquest avanç, i els informes emesos de la Direcció General de Desenvolupament 
Rural d’1-7-2021, de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya de 23-7-2021, de la 
Subdirecció Geenral de Programes en Protecció Civil de 21-9-2021, i l’informe 
urbanístic de la CTU-AMB de 27-9-2021. 
 
7. Segons certificat del secretari de 18-2-2022, durant el tràmit d’informació pública 
s’han presentat cinc al·legacions. 
 
8. En data 21-4-2022, l’OTAAAM ha tramès l’informe emès per la Direcció General de 
la Costa i el Mar de 19-4-2022. 
 
9. En data 25-4-2022 (RE 7738), el tècnic redactor ha presentat el document 
urbanístic. 
 
10. En data 6-5-2022, l’Ajuntament va sol·licitar informe a la Direcció General de la 
Costa i el Mar. 
 

http://videoacta.ajmalgrat.cat/?pleno=20220915&punto=3
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11. En data 25-5-2022 l’Ajuntament va reiterar la sol·licitud d’informe a la Direcció 
General de la Costa i el Mar acompanyant la proposta que es proposa aprovar 
inicialment en versió castellà. 
 
12. En data 15-6-2022 (RE 11951),  la Direcció General de la Costa i el Mar ha 
demanat que la documentació sigui tramesa a través de la Demarcació de Costes a 
Catalunya. 
 
13. En data 27-6-2022, l’Ajuntament va sol·licitar informe a la Demarcació de Costes a 
Catalunya. 
 
14. En data 6-7-2022 el Sr. Ignasi Grau Roca d’IGREMAP, SLP aporta l’estudi 
d’avaluació ambiental estratègic de la Modificació del POUM: 
 
Consideracions jurídiques 
 

En data 11-7-2022, la tècnica de medi ambient ha emès informe sobre l’estudi 
d’avaluació ambiental estratègic que en la seva part essencial diu: 
 
“El planejament vigent estableix una estructura bàsica de camins en l’àmbit d’actuació i 
impossibilita l’obertura de camins que no estiguin en el Pla d’ordenació urbanística municipal.  
 

Aquest treball proposa la modifica de l’article 188 del POUM per tal de possibilitar l’obertura de 
nous camins amb el corresponent pla especial per analitzar la funcionalitat de la xarxa. Els 
objectius de la modificació són: 

 
- Consolidar i millorar la xarxa de camins del Pla de Grau, d’acord amb la unitat de 

paisatge “Baixa Tordera” del Catàleg de paisatge de La Regió Metropolitana de 

Barcelona, i recolzant-se, en tot el que sigui possible la xarxa existent (definida en el 
POUM). 

-  Establir una estructura viària en sòl no urbanitzable que garanteixi l’accessibilitat a les 

explotacions agrícoles i als establiments de càmping, evitant el pas pel front de costa 
en el tram sotmès a l’acció dels temporals marítims. 

-  Establir un model de xarxa que garanteixi la mínima ocupació dels sòls d’activitat 

agrària. 
- Protegir i preservar l’espai d’interès mediambiental i paisatgístic del Delta de La 

Tordera així com el litoral marítim (reubicant els serveis urbans, impossibilitant l’accés 

rodat, reduint la contaminació ambiental). 
 
En el marc de les consultes necessàries a realitzar respecte els diferents àmbits d’influència, es 

van sol·licitar informes de les següents administracions i entitats:  
 

- Agència Catalana de l’Aigua 

- Subdirecció general de Prevenció i control de la Contaminació Atmosfèrica de la 
Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic.  

- Secció de Biodiversitat i Medi Natural a Barcelona 

- Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya 
- Subdirecció General de Programes en Protecció Civil 
- Subdirecció General de Seguretat Industrial 

- Direcció General de Polítiques de Muntanya i del Litoral (Servei de Gestió del Litoral)  
- Serveis Territorials a Barcelona del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i 

Agenda Rural  

- Serveis Territorials a Barcelona del Departament de Cultura 
- Àrea de Territori i Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona 
- Consell Comarcal del Maresme 
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- Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar  

- DEPANA- Lliga per a la defensa del patrimoni natural 
- ADENC – Associació per la Defensa i l’Estudi de la Natura.  
- Comissió Territorial d’Urbanisme de l’Arc Metropolità de Barcelona  

 
De les quals han contestat; l’Agència Catalana de l’Aigua, l’Institut Cartográfic i Geològic de 
Catalunya, Subdirecció General de Programes en Protecció Civil, Serveis Territorials a 

Barcelona del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural  i Comissió Territorial 
d’Urbanisme de l’Arc Metropolità de Barcelona.  

 

L’OTAA de Barcelona, respecte el document d’abast defineix consideracions que s’hauran de 
tenir en compte en l’Estudi Ambiental Estratègic o en la fase projectual.  

 

L’estructura de l’Estudi Ambiental Estratègica és:  
 

1. Introducció 

2. Presentació del Pla 
3. Determinació dels requeriments ambientalment significatius en l’àmbit del Pla 
4. Sensibilitat ambiental. Principals efectes ambientals 

5. Alternatives 
6. Proposta 
7. Identificació i avaluació dels probables efectes significatius de la proposta i mesures 

correctores 
8. Mesures preventives i correctores 
9. Programa de seguiment 

10.  Tràmit i conclusions 
 
Respecte l’apartat 5. Alternatives, es presenten tres opcions  
  

 Alternativa 0. Reposició del camí de la Pomereda. 
Aquesta alternativa tindria l’objectiu de reconstruir la xarxa de camins projectada en el 
POUM, les dimensions serien de 524 metres, consisteix en el Camí de la Pomereda 

entre el Camí de Mas Bages fins al Camí d ela Pomereda on s’endinsa cap al Pla de 
Grau.  

 Alternativa 1.  Contenció front càmpings. 

En aquesta alternativa es defineix un tram de camí que s’allunya de la primera línia de 
costa. La dimensió seria de 497 metres i es caracteritza per resseguir el límit dels 
càmpings, contenint-los i delimitant per la seva façana nord. 

 Alternativa 2. Traçat Pla de Bages. 
Amb la creació d’aquest camí de 434 metres en paral·lel al Camí del Pla en la part 
central del Pla de Grau, s’allunya de la línia de costa i creua el Rec Viver per la seva 

part central, en l’actualitat no existeix pont en aquest punt de creuament.  
 

L’alternativa proposada com a més favorable és l’alternativa 1, l’empresa redactora argumenta 

que consistiria en una implantació allunyada del front litoral, el creuament del rec Viver es faria 
a través d’un pont ja existent i s’evitaria la fragmentació de les parcel·les productives.  
 

Conclusions 
 
Es considera que el document Estudi Ambiental Estratègic de la Modificació Puntual del 
POUM de Malgrat de Mar per a l’establiment de la xarxa de camions en sòl no 

urbanitzable al Pla de Grau incorpora la documentació necessària per tal de procedir a 
l’aprovació inicial.  
 

Es considera que la proposta número 1 és l’alternativa que respecta més els valors 
ambientals de l’entorn, i així no es fragmenta el territori i es manté el mosaic de camps de 
cultiu; en aquest sentit l’alternativa 2 ocasionaria impactes negatius en els valors paisatgístics i 
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en els ecosistèmics per l’afectació a la biodiversitat i la dinàmica amb l’entorn, tant en els 

cursos fluvials de la Tordera com del Rec Viver i tota la plana agrícola.  
 
Cal tenir en consideració que l’àmbit del projecte no està afectat com a PEIN ni Xarxa Natura 

2000, però està en la seva zona d’influència. En el Pla Director Urbanístic Costaner es defineix 
l’espai com a sòl no urbanitzable costaner 1 clau NU-C1, aquesta subcategoria correspon a 
aquells sòls caracteritzats pel seu valor de connexió entre àmbits de sòls d’especial qualitat, bé 

per tractar-se de sòls ja subjectes a la protecció especifica de la seva condició d’espais 
d’interès natural (PEIN), a fi de garantir la continuïtat dels mateixos amb els espais del sistema  
costaner que integren elements morfològics significatius – com és el cas de rius, torrents i 

rieres i els seus entorns, entre d’altres – o bé pels seus valors específics.   
 
Segons la DA 8ª de la llei 16/2015, en l’article 6.a) cinquè es determina que si les modificacions 

constitueixen variacions fonamentals de les estratègies, directrius i propostes o en la cronologia 
del pla que produeixi diferències en els efectes previstos o en la zona d’influència implicarà un 
tramitació ordinària en l’Avaluació Ambiental Estratègica; en aquest cas es considera que el 

disseny de la xarxa de camins es sòl no urbanitzable és una línia estratègica i condiciona les 
futures propostes i actuacions en l’àmbit.” 

 
En data 18-8-2022, la Cap de la Unitat Administrativa de l'Àrea de Territori i 
Sostenibilitat ha emès informe que en la seva part essencial diu: 
 
“1. Normativa aplicable 
-  Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei 

d'Urbanisme, modificat per la Llei 3/2012, del 22 de febrer (TRLUC) 

-  Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme 
(RLU) 

- Llei 6/2009, de 28 d’abril, d’avaluació ambiental de Plans i Programes, en tot allò que no 

s’oposi a la Llei 21/2013, d’avaluació ambiental.  
-  Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació ambiental. 
- Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració 

de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i de l’impuls de l’activitat econòmica.  
- Llei 22/1988, de 28 de juliol, de Costes (LCO) 
- Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local  

- Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei municipal i 
de règim local de Catalunya. 

-  Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les Administracions 

Públiques (LPACAP) 
 
2. Anàlisis de la proposta: 

 
a) Objecte: 
 

Aquesta Modificació del POUM té per objecte l’establiment d’una nova xarxa de camins que 
mantingui la funcionalitat de la trama previs tos pel POUM al Pla de Grau. Proposa l’obertura 
d’un nou tram de camí que possibiliti la connexió del Camí de Mas Bages amb el camí públic 

existent de la Pomereda, com alternativa al Camí de la Pomereda en el tram comprès entre el 
Camí de Mas Bages i la desembocadura, que ha resultat malmès pels temporals marítims dels 
últims anys.  

 
Aquest tram del Camí de la Pomereda restarà com un vial cívic pel pas de vianants i bicicletes. 
També proposa modificar l’art. 188 de la Normativa del POUM per possibilitar l’obertura de 

nous camins si es justifica mitjançant pla especial.  
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La proposta de la Modificació es concreta en la substitució del Camí de la Pomereda a llevant 

del camí de Mas Bages per un camí de nova obertura que es situa al límit de la zona de 
càmping. 
 

b) Documentació: 
 
L’art. 59.1 del TRLU preveu la documentació que haurà d’integrar un pla d’ordenació 

urbanística i l’art. 118.4 RLU, estableix que “Les modificacions dels plans urbanístics han 
d’estar integrades per la documentació adequada a la finalitat , contingut i abast de la 
modificació. En tot cas, han d’incorporar l’informe ambiental corresponent les modificacions de 

plans urbanístics que se sotmetin a avaluació ambiental o aquelles altres que tinguin alguna 
repercussió ambiental. També s’ha d’incorporar un estudi d’avaluació de la mobilitat generada, 
en els casos que així ho estableixi la legislació vigent.”  

 
La Modificació consta de: 
 

- Document urbanístic que inclou la memòria amb l’informe de les al·legacions 
presentades en la informació pública de l’Avanç i als informes dels organismes oficials 
inclosos en el document d’abast, annexes i plànols, informe de viabilitat i sostenibilitat 

econòmica i financera de les actuacions a desenvolupar, normativa i plànols, redactat per 
l’arquitecte Sr. Ricard Casademont. 
 

- Estudi ambiental estratègic, redactat per l’enginyer agrònom Sr. Ignasi Grau Roca.  
 
En els diferents documents que integren el POUM consta la identitat i titulació dels 

professionals que els han redactat, d’acord amb el que exigeix la Disposic ió Addicional 13ª del 
TRLUC.  

 
c) Subjecció a avaluació ambiental de la Modificació. 

 
La Disposició final onzena de la Llei 21/2013 de 9 de desembre, d’avaluació ambiental, 
determina que són aplicables els seus articles de caràcter bàsic a les Comunitats Autònomes 

un cop transcorregut un any des de la seva entrada en vigor. Així mateix, la seva disposició 
transitòria primera concreta que la llei esmentada és d’aplicació a tots els plans d’avaluació 
ambiental estratègica dels quals s’iniciï a partir del dia de la seva entrada en vigor. 

 
La Llei 6/2009, de 28 d’abril, d’avaluació ambiental de plans i programes, estableix el marc 
normatiu a Catalunya relatiu a l’avaluació ambiental dels plans i programes que poden tenir 

efectes significatius en el medi ambient i que aprova l’Administració de la Generalitat, 
l’Administració local o el parlament, d’aplicació en tot el que no s’oposi a la legislació bàsica 
estatal. 

 
La Disposició addicional vuitena de la Llei 16/2015, de simplificació de l’activitat administrativa 
de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i de l’impuls de l’activitat 

econòmica, en el seu apartat 6 estableix les regles aplicables a l’avaluació ambiental 
estratègica del planejament urbanístic, fins que la Llei catalana 6/2009 s’adapti a la Llei de 
l’Estat 21/2013. A l’apartat 6. a) 5è determina que són  objecte d’avaluació ambiental 

estratègica ordinària les modificacions dels plans urbanístics que constitueixin variacions 
fonamentals de les estratègies, les directrius i les propostes o de la cronologia del pla que 
produeixin diferències en els efectes previstos o en la zona d’influència.  

 
En l’informe de la tècnica de medi ambient s’indica que el disseny de la xarxa de camins en sòl 
no urbanitzable és una línia estratègica i condiciona les futures propostes i actuacions en 

l’àmbit, per la qual cosa, caldrà sotmetre’l a avaluació ambiental estratègica ordinària.  
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L’art. 86 bis del TRLUC disposa que: “L’avaluació ambiental dels instruments de planejament 

urbanístic que hi estiguin sotmesos d’acord amb la legislació en matèria d’avaluació ambiental 
de plans i programes s’integra en el procediment d’elaboració dels plans urbanístics, de 
conformitat amb aquesta llei i amb el reglament que la desplega.” Aquesta integració, d’acord 

amb la legislació en matèria d’avaluació ambiental de plans i programes, i el que preveu l’art. 
115 del RLUC comporta: 
 

- Elaboració per la persona que promogui el pla d’un estudi ambiental estratègic, d’acord 
amb el document d’abast 

 

- El tràmit de consultes a les administracions públiques afectades i a les persones 
interessades, conjuntament amb el tràmit d’informació pública del pla aprovat inicialment, 
per un període mínim de quaranta-cinc dies. 

 
- Elaboració, per l’òrgan o la persona que promogui el pla, de la memòria ambiental, amb 

l’acord de l’òrgan ambiental. 

 
- Presa en consideració, en l’aprovació definitiva del pla, de l’informe del document inicial 

estratègic, de la memòria ambiental i de l’acord de l’òrgan ambiental mitjançant una 

declaració ambiental estratègica, en què, si hi hagués discrepàncies amb els resultats de 
l’avaluació ambiental, cal justificar-ne els motius i les mesures adoptades. 

 

- La publicitat del pla aprovat definitivament, que ha de complir els requisits derivats de 
l’art. 28 de la Llei 6/2009, del 28 d’abril, d’avaluació ambiental de plans i programes.  

 

d) Procediment: 

En el tràmit de participació ciutadana de l’ “Avanç de Modificació del POUM per l’establiment de 
la xarxa de camins en sòl no urbanitzable  al Pla de Grau” s’han presentat cinc al·legacions, 
que han estat analitzades pels tècnics redactors i contestades en el document que es proposa 
aprovar inicialment. 

 
Amb posterioritat a l’emissió del document d’abast, per part de l’OTAAAB ha enviat l’informe 
emès per la Direcció General de la Costa i el Mar de 19-4-2022, que demana que es completi 

el document en diferents extrems (inclusió de la línia de delimitació del domini públic marítim 
terrestre, servitud de trànsit i de protecció, i referència a la normativa de costes) i que amb  
caràcter previ a l’aprovació inicial es demani informe d’acord amb l’art. 112 i 117 de la LCO.  

El 27-6-2022, l’Ajuntament va sol·licitar informe a la Demarcació de Costes a Catalunya sobre 

la proposta que es preveu aprovar inicialment en la que s’han incorporat els requeriments 

indicats en l’informe de la Direcció General de la Costa 

L’art. 117 de la Llei 22/1988, de 28 de juliol, de Costes, disposa que “En la tramitació de tot 
planejament territorial i urbanístic que ordeni el litoral, l’òrgan competent per la seva aprovació 
inicial, haurà d’enviar, amb anterioritat a dita aprovació, el contingut del projecte corresponent a 

l’Administració de l’Estat perquè aquesta emeti, en el termini d’un mes informe comprensiu dels 
suggeriments i observacions que estimi convenients”. L’art. 112 de la Llei de Costes preveu 
que l’informe de l’Administració de l’Estat té caràcter preceptiu i vinculant en els supòsit de 

plans d’ordenació urbanística i la seva modificació o revisió.  
 
L’art. 80.4 de la LPACAP estableix que “Si l’informe ha de ser emès per una Administració 

pública diferent de la que tramita el procediment amb vista a expressar el punt de vista 
corresponent a les seves competències respectives, i el termini transcorre sense que s’hagi 
emès, es poden prosseguir les actuacions. L’informe emès fora de termini pot no ser tingut en 

compte en adoptar la resolució corresponent.” 
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Ha transcorregut un termini superior a un mes previst en l’art. 117 de la LCO sense que s’hagi 

rebut l’informe sol·licitat, per la qual cosa, d’acord amb l’art. 80.4 de la LPACAP, es pot 
continuar la tramitació de l’expedient.  
 

L’article 96 del TRLUC i 117.3 del RLUC preveuen que la modificació de qualsevol dels 
elements d’una figura del planejament urbanístic se subjecta a les mateixes disposicions que 
en regeixen la formació. El procediment a seguir per la tramitació d’aquesta modificació del 

POUM serà el previst a l’art. 85 TRLU, i 23 del RLU, amb les especificitats pròpies de les 
determinacions de l’avaluació ambiental, i comprèn:  
 

a) Acord d’aprovació inicial de la Modificació del POUM per l’Ajuntament de Malgrat de Mar, 
com Administració Urbanística actuant. 

 

b) Informació pública durant el termini de quaranta-cinc dies  de la Modificació i de l’Estudi 
Ambiental Estratègic, mitjançant la inserció d’anuncis en el Diari Oficial, Butlletí Oficial de la 
Província, i un dels diaris de premsa periòdica de més divulgació en l'àmbit municipal, 

tauler d’edictes de l’Ajuntament i seu electrònica municipal. L’edicte concretarà el termini 
d’exposició al públic, l’adreça i l'horari de l’oficina o dependència en la qual es pot exercitar 
el dret d’informació, així com si s’escau, les dades per a localització del projecte per mitjans 

telemàtics.  També es notificarà individualment l’acord a totes les persones prop ietàries de 
terrenys inclosos dins de l’àmbit a fi de facilitar la màxima participació ciutadana. En els cas 
dels interessats que haguéssin formulat al·legacions durant la informació pública de l’Avanç 

se’ls notificarà amb l’informe de les mateixes.  
 
c) D’acord amb les conclusions del document d’abast també es notificarà a: DEPANA – Lliga 

per a la defensa del patrimoni natural i ADENC- Associació per la Defensa i l’Estudi de la 
Natura. 

 
d) Petició d’informe als organismes afectats per raó de llurs competències sectorials, els quals 

l’han d’emetre en el termini d’un mes, llevat que una disposició n’autoritzi una de més llarg 
(art. 85.5 TRLUC). D’acord amb les conclusions del document d’abast caldrà demanar 
informe a: 

- Oficina Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental de Barcelona 
- Agència Catalana de l’Aigua 
- Subdirecció General de Prevenció i Control de la Contaminació Atmosfèrica de la 

Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic.  
- Secció de Biodiversitat i Medi Natural a Barcelona 
- Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya 

- Subdirecció General de Programes en Protecció Civil 
- Subdirecció General de Seguretat Industrial 
- Direcció General de Polítiques de Muntanya i del Litoral (Servei de Gestió del Litoral).  

- Serveis Territorials a Barcelona del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i 
Agenda Rural 

- Serveis Territorials a Barcelona del Departament de Cultura 

- Àrea de Territori i Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona 
- Consell Comarcal del Maresme 
- Dirección General de Sostenibilidad de las Costas y el Mar. 

 
e) Concessió d'audiència als ajuntaments l'àmbit territorial dels quals confini amb el del 

municipi que és objecte del pla (art. 85.7 TRLU). A l’art. 117.3 RLU es preveu que en les 

modificacions puntuals només es concedirà audiència als ajuntaments el terme municipal 
dels quals confini amb l’àmbit de la modificació. L’àmbit de la modificació confina amb 
Blanes, per la qual cosa, serà necessari atorgar audiència a aquest ajuntament.  

 
f) Aprovació provisional: un cop acabat el termini d’informació pública es procedirà a l’estudi i 

resolució de les al·legacions que s’hagin presentat i dels informes rebuts, i l’Ajuntament 

resoldrà sobre l’aprovació provisional del document, confirmant o introduïnt les esmenes 
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que siguin procedents. En el termini de tres mesos des de la recepció de la documentació 

completa, el departament d’urbanisme i medi ambient ha d’emetre una declaració 
ambiental estratègica sobre l’estudi ambiental i un informe urbanístic i territorial sobre els 
aspectes del pla relatius a qüestions de legalitat i a qüestions d’oportunitat d’interès 

supramunicipal, per tal que puguin ser incorporats en l’aprovació provisional.  
 
g) Aprovació definitiva: La Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona és l’òrgan 

competent per adoptar l’acord d’aprovació definitiva (art. 80.a TRLUC). La resolució 
definitiva ha de ser notificada en el termini de quatre mesos des de la recepció de 
l’expedient complet per l’òrgan competent per l’aprovació definitiva (art. 91.5). En cas 

contrari, l’efecte del silenci administratiu és positiu.  
 
e) Competència i quòrum: 

 
D'acord amb l'art. 22.2.c) de la Llei 7/1985, reguladora de les bases de règim local, modificat 
per la Llei 11/1999, (LRBRL) serà competència del Ple l'aprovació inicial del planejament 

general.  
 
De conformitat amb l'art. 47.2.ll) de la LRBRL, els acords que correspongui adoptar a la 

corporació en la tramitació dels instruments de planejament general previstos en la legislació 
urbanística, requereix el vot favorable de la majoria absoluta del número legal de membres de 
la Corporació, és a dir, 9 vots favorables a la proposta d'acord, donat que el número legal de 

membres de la Corporació és de 17.” 
 
En data 1-9-2022, l’arquitecte municipal i cap d’Àrea de Territori i Sostenibilitat  ha emès 

l’informe següent: 
 

“Consideracions 

Contingut 

La descripció de la proposta de la modificació del POUM per l’establiment de la xarxa de 
camins en SNU es detalla a la memòria del document urbanístic presentat.  

Aquest document disposa del contingut que regula al DL 1/2010 TRLUC i al Decret 305/2006 

RLUC. 

El contingut és: memòria, resum comprensiu de la modificació, normativa i plànols.  

El document d’avaluació ambiental disposa del contingut que regula la llei 21/2013.  

Tota la documentació es presenta en format digital.  

El document conté les respostes a les al·legacions i escrits d’organismes presentats a rel de 
l’aprovació de l’avanç de la modificació. 

 

Necessitat 

La manca de continuïtat dels camins d’estructura bàsica com el camí de la Pomereda en el 

tram a partir del Camí de Mas Bages, la degradació repetitiva d’aquest camí a causa dels 
temporals marítims, i per tal de protegir i preservar l’espai d’interès mediambiental i paisatgístic 
del Delta de La Tordera, ha fet necessari replantejar l’estructura de camins del SNU i proposar 

un nou traçat de la camí per donar accés i serveis urbans a les activitats existents i al espai 
agrari. 

 

Objecte 
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La modificació de POUM té per objecte l’establiment d’una nova xarxa que mantingui la 

funcionalitat de la trama de camins previstos pel POUM al Pla de Grau. A tal efecte, es proposa 
d’una banda el reconeixement de la xarxa de camins públics existents i l’obertura d’un nou tram 
que possibiliti la connexió del camí de Mas Bages amb el camí públic existent de la Pomereda. 

D’aquesta manera es permet mantenir la funcionalitat recolzant-se en els camins existents, 
malgrat el tram malmès en el front marítim.  

El nou tram del camí se situa al límit entre la zona agrícola i la zona de càmpings que 

ressegueix la línia de la costa, a fi d’afectar el mínim possible l’estructura agrària consolidada. 

 

Objectius 

 Consolidar i millorar la xarxa de camins del Pla de Grau, d’acord amb la unitat de 
paisatge “Baixa Tordera” del Catàleg de paisatge de La Regió Metropolitana de 
Barcelona, i recolzant-se, en tot el que sigui possible la xarxa existent (definida en el 
POUM). 

 Establir una estructura viària en sòl no urbanitzable que garanteixi l’accessibilitat a les 
explotacions agrícoles i als establiments de càmping, evitant el pas pel front de costa 
en el tram sotmès a l’acció dels temporals marítims. 

 Establir un model de xarxa que garanteixi la mínima ocupació dels sòls d’activitat 
agrària. 

 Protegir i preservar l’espai d’interès mediambiental i paisatgístic del Delta de La 

Tordera així com el litoral marítim (reubicant els serveis urbans, impossibilitant l’accés 

rodat, reduint la contaminació ambiental). 

També es preveu amb aquest document urbanístic la modificació de l’article 188 del Pla 
d’ordenació urbanística municipal. 

 

Aspectes urbanístics 

Justificació de la iniciativa, oportunitat i conveniència. La iniciativa és eminentment d’interès 

públic. L’oportunitat de preservar i protegir el Delta de la Tordera, i la conveniència de mantenir 
la continuïtat de l’estructura del sistema de camins per garantir la connectivitat per les activita ts 
en SNU. 

En relació a la classificació i la qualificació urbanística del sòl. Les actuacions preteses no 
modifiquen la classificació del sòl, continua essent sòl no urbanitzable. Les actuacions preteses 
modifiquen l’estructura de camins rurals amb una nova traça del camí de la Pomereda 

considerat de l’estructura viaria bàsica. 

En relació a l’àmbit de la modificació. L’àmbit d’estudi abasta els terrenys situats al sud-est del 
terme municipal i comprèn la major part dels sòls de la plana deltaica de la Tordera, afectant 

exclusivament terrenys classificats com a sòl no urbanitzable. L’actuació no afecta a l’àmbit o 
zonificació de Xarxa Natura de la Tordera. 

En relació a les infraestructures i serveis urbans. En el nou camí proposat s’haurà de preveure 

el desplaçament dels serveis urbans com enllumenat, telecomunicacions i clavegueram, 
existents al camí de la Pomereda, atès que aquest camí  restarà com un corriol per accés a 
peu i afectat pels temporals marítims. 

En relació als costos o viabilitat econòmica. El document incorpora el cost del camí que es 
valora en 233.760,00 € pel que fa a la construcció, i 58.440,00 € pel que fa a l’adquisició del 
sòl. Aquest cost ha de ser assumit per l’administració local.  

 

Coherència de la modificació amb el planejament superior 
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Pla Territorial Metropolità de Barcelona. La modificació no altera la classificació del sòl vigent, i 

per tant no altera el sol de protecció, essent en aquest àmbit sol d’especial protecció. És 
d’aplicació el que s’estableix a l’article 4.12 Gestió de la xarxa de camins establert a les normes 
d’ordenació del Pla territorial. L’actuació és coherent amb el Pla Territorial Metropolità de 

Barcelona. 

Pla Director del Sistema Urbanístic Costaner (PDUSC-1). Estableix per l’àmbit de la modificació 
de POUM una unitat territorial de Regulació del sòl costaner. Delta de la Tordera (UTR-C 099 

Delta de la Tordera). El sòl es considerat sòl no urbanitzable costaner (clau NU-C1). L’actuació 
no transforma el sòl i garantirà la utilització racional del territori del sistema costaner, amb la 
necessitat de connectar territorialment. L’actuació és coherent amb el Pla Director del Sistema 

urbanístic costaner. 

Catàleg de paisatge. La Regió Metropolitana de Barcelona. L’àmbit de la modificació s’inclou en 
la unitat de paisatge num.24 de la Baixa Tordera. L’actuació no contravé el Catàleg, així com 

els seus objectius i criteris de qualitat paisatgística. 

 

Conclusions 

Informo favorablement el document per a l’aprovació inicial de la Modificació de POUM per a 
l’establiment de la xarxa de camins en sòl no urbanitzable al Pla de Grau de Malgrat de Mar, 
promoguda per l’Ajuntament de Malgrat de Mar, de data abril de 2022 i signat per l’arquitecte 

Ricardo Antonio Casademont Altimira, i el document ambiental estratègic de data juny de 2022 
signat per l’enginyer agrònom Ignasi Grau Roca.” 

 
 
En data 1-9-2022, el secretari accidental ha emès nota de conformitat a l’informe 
jurídic. 
 
Dictamen de la Comissió Informativa Directorial, de data 8 de setembre de 2022. 
 
Vista la proposta de la regidoria d’Urbanisme, de data 2 de setembre de 2022, el 

Ple de l’Ajuntament, per quinze vots a favor del PSC, JxCat MeM, JxMalgrat i 

ERC i una abstenció de la CUP, acorda: 

Primer. Aprovar inicialment la “Modificació puntual del POUM per a l’establiment de la 

xarxa de camins en sòl no urbanitzable al Pla de Grau de Malgrat de Mar i l’estudi 
ambiental estratègic”. 
 
Segon. Sotmetre a informació pública durant un termini de 45 dies  aquesta 
Modificació del POUM i l’estudi ambiental estratègic mitjançant la inserció d’anuncis en 
el DOGC, Butlletí Oficial de la Província, diari El Punt,  seu electrònica municipal, per 
tal de que es puguin formular les al·legacions que es considerin oportunes. El termini 
serà comptador des de la darrera publicació. El document es podrà consultar a 
l’Oficina d’Atenció al Ciutadà (c/ Carme, núm. 30) en horari de 9 h a 14.30 h i a la seu 
electrònica municipal (www.ajmalgrat.cat). 
 
Tercer. Sol·licitari informe sobre aquesta Modificació del POUM i l’estudi ambiental 

estratègic als organismes següents: 
 

- Oficina Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental de Barcelona 
- Agència Catalana de l’Aigua 
- Subdirecció General de Prevenció i Control de la Contaminació Atmosfèrica de 

la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic. 
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- Secció de Biodiversitat i Medi Natural a Barcelona 
- Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya 
- Subdirecció General de Programes en Protecció Civil 
- Subdirecció General de Seguretat Industrial 
- Direcció General de Polítiques de Muntanya i del Litoral (Servei de Gestió del 

Litoral). 
- Serveis Territorials a Barcelona del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació 

i Agenda Rural 
- Serveis Territorials a Barcelona del Departament de Cultura 
- Àrea de Territori i Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona 
- Consell Comarcal del Maresme 
- Dirección General de Sostenibilidad de las Costas y el Mar. 

 
Quart. Promoure la màxima difusió del document a través dels mitjans de comunicació 

local. 
 
Cinquè. Notificar aquest acord a l’Ajuntament de Blanes. 

 
Sisè. Notificar aquest acord a les persones propietàries de terrenys afectats per 

l’obertura del nou tram de camí. En els cas dels interessats que haguéssin formulat 
al·legacions durant la informació pública de l’Avanç se’ls notificarà amb l’informe de les 
mateixes.  
 
Setè. Notificar aquest acord la Lliga per a la Defensa del Patrimoni Natural (DEPANA) i 

a l’Associació per la Defensa i l’Estudi de la Natura (ADENC) 
 
Vuitè. Comunicar aquest acord a l’equip redactor. 
 
Novè. Facultar a la Sra. Alcaldessa per l’execució d’aquests acords. 

 
4. - Aprovar inicialment el conveni urbanístic a signar amb AGC Pharma 
Chemicals Europe, SLU (APCE) segons minuta que consta a 
l’exp.G2102021000003. 

 
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=20220915&punto=4 
 
Antecedents 
 
1. En data 25-8-2021, l’Ajuntament de Malgrat de Mar va emetre certificat de 

compatibilitat urbanística sol·licitat per AGC Pharma Chemicals Europe, SLU 
(APCE), en el tràmit d’aprovació del canvi substancial de l’autorització ambiental, 
corresponent a un projecte de nou edifici a construir a la planta del Camí de la 
Pomereda, núm. 13. En aquest certificat es feia constar que l’activitat proposada 
és compatible, però també que abans d’atorgar la llicència d’obres de l’edifici a 
construir cal signar un conveni entre la propietat i l’Ajuntament en el que es 
determini les condicions de la cessió i urbanització de terrenys qualificat de 
sistema viari i d’espais lliures. 

 

http://videoacta.ajmalgrat.cat/?pleno=20220915&punto=4
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2. En data 9-9-2021 (RE 17604), la Sra. A. P. González i Sr. J. C. Flecha en 
representació d’APCE, van sol·licitar que es tramités una modificació puntual del 
POUM per reduir en dos metres l’amplada del vial situat entre la seva finca i la de 
Marfina Immobles, SLU, per tal de no afectar la tanca actual ni instal·lacions 
existents en aquesta zona i donar compliment a la normativa sobre prevenció 
d’accidents greus. 

 
3. En data 28-7-2022, l’Ajuntament ha encarregat al despatx  GMG la redacció d’una 

Modificació del POUM a la zona industrial de la Pomereda. 
 

4. En data 25-8-2022 (RE 16934), APCE ha presentat una proposta de conveni 
urbanístic a signar amb l’Ajuntament. 

 
Consideracions jurídiques 
 

En data 26 d’agost de 2022, la Cap de la Unitat Administrativa de l'Àrea de Territori i 
Sostenibilitat ha emès el següent informe: 
 
“1. Normativa aplicable 
-  Reial Decret legislatiu 7/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei del 

Sòl i Rehabilitació Urbana (TRLSRU) 

-  Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei 
d'Urbanisme, modificat per la Llei 3/2012, del 22 de febrer (TRLU) 

-  Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme 

(RLU) 
- Llei 6/2009, de 28 d’abril, d’avaluació ambiental de Plans i Programes, en tot allò que no 

s’oposi a la Llei 21/2013, d’avaluació ambiental.  

-  Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació ambiental.  
- Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració 

de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i de l’impuls de l’activitat econòmica.  

- Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local  
- Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei municipal i 

de règim local de Catalunya. 

-  Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les Administracions 
Públiques 

 

2. Anàlisis de la proposta de conveni: 
 

a) Documentació 

 
APCE ha presentat una proposta de conveni urbanístic i l’acta del Consell d’Administració de la 
societat APCE de 23-8-2022, segons el qual, atorga poders especials a dos representants, per 

signar un conveni urbanístic amb l’Ajuntament de Malgrat de Mar, en relació amb la finca del 
Camí de la Pomereda, núm. 13. Aquest acord s’haurà d’elevar a document públic abans de la 
signatura del conveni 

 
b) Objecte del conveni 

 

En aquest conveni s’exposen els antecedents urbanístics següents:  
 
- El Text Refós del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM) aprovat definitivament el 

13-7-2005, classifica la finca del Camí de la Pomereda, núm. 13 d’APCE  com a sòl urbà. 
La qualificació urbanística és en la seva major part de zona industrial (clau 21), tot i que té 
unes franges amb la qualificació de sistema viari (clau 5) en el front del Camí de la 
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Pomereda i en límit sud-oest, i una petita porció qualificada de sistema d’espais lliures de 

nova creació (clau 6b) a l’angle oest de la finca.  
 
- El Ple de l’Ajuntament en data 5-2-2009, va desestimar els recursos de reposició de Mapa 

Spontex Ibérica, SA i Boehringer Ingelheim España, SA, i va aprovar definitivament el 
“Projecte d’urbanització dels trams pendents de realitzar del Vial Perimetral de Llevant”, 
que abastava el camí privat situat en el límit sud-oest de la finca d’APCE, i reduia l’amplada 

de l’esmentat camí. La Sentència del Jutjat Contenciós núm. 8 de Barcelona de 30-12-
2011, va estimar parcialment el recurs contenciós-administratiu per Boehringer Ingelheim 
España, SA, i íntegrament l'interposat per la mercantil Mapa Spontex Ibérica, SA, i va 

anul·lar parcialment, per no ser ajustada a Dret, la resolució de l'Ajuntament de Malgrat de 
Mar, de data 5-2-2009, objecte d'aquell procediment.  

 

- En data 29-1-2018, l’Ajuntament de Malgrat de Mar va emetre el certificat d’aprofitament 
urbanístic de la finca del Camí de la Pomereda, núm. 13  sol·licitat per Boehringer 
Ingelheim España, SA, (propietària en aquell moment de la finca), indicant que hi ha 

obligacions urbanístiques pendents de compliment, consistents en les les cessions de 
sistemes previstes en el POUM i costejar la urbanització. La propietat de la finca va 
interposar recurs contenciós administratiu contra aquest certificat d’aprofitament urbanístic 

(recurs ordinari núm. 132/2018), perquè qüestiona la procedència de les cessions 
urbanístiques i les càrregues d’urbanització que s’exigeixen en el certificat. Actualment 
aquest recurs contenciós està pendent de resolució. 

 
- En data 25-8-2021, l’Ajuntament va emetre el certificat de compatibilitat urbanística 

sol·licitat en el tràmit d’aprovació del canvi substancial de l’autorització ambiental, per 

l’ampliació de l’activitat amb motiu de la construcció d’un nou edifici, un edifici auxiliar i un 
parc de tancs de matèries primeres. En aquest certificat s’ha fet constar que l’activitat 
proposada és compatible en funció de la zona i admissible en funció de la situació d’altres 
usos, però també que, abans d’atorgar la llicència d’obres de l’edifici a construir cal signar 

un conveni entre la propietat i l’Ajuntament en el que es determini les condicions de la 
cessió pendent de terrenys i d’urbanització. Contra aquest certificat APCE va interposar un 
recurs de reposició que ha estat desestimat en data 6-4-2022. APCE ha interposat un 

recurs contenciós-administratiu contra la resolució desestimatòria del recurs de reposició, 
que està pendent de resolució (núm. 289/2022-A). 
 

- En data 9-9-2021, APCE ha sol·licitat que es modifiquin les previsions del planejament, 
reduint l’amplada del vial en el límit sud-oest de la finca per no haver de traslladar la tanca 
actual ni les instal·lacions existents en aquesta franja de terrenys, i ha manifestat el seu 

compromís de formalitzar un conveni urbanístic. 
 

- L’Ajuntament ha considerat necessari i convenient revisar les previsions del planejament 

urbanístic municipal pel que fa a l’amplada del tram final del vial perimetral (camí entre 
APCE i Marfina Immobles, SL), considerant que l’accés dels camions i autocars als 
establiments situats en el Camí de la Pomereda s’ha de realitzar pel vial previst en el límit 

nord de les finques, i evitar així que circulin en el front marítim, d’acord amb les previsions 
de la Memòria del POUM. Per aquest motiu, l’amplada del vial perimetral en el tram situat 
entre la rotonda de nova creació i el Camí de la Pomereda pot ser reduïda de 16 a 9 metres 

(aproximadament), atès que la seva finalitat serà exclusivament de pas de turismes, 
ciclistes i vianants, però no de camions o autocars. L’Ajuntament ha encarregat en data 28-
7-2022 la redacció d’una Modificació puntual del POUM a la zona industrial del Camí de la 

Pomereda, que preveu l’adequació de les definicions del sistema viari als nous criteris de 
mobilitat, i defineix les obligacions de cessió i urbanització de les finques afectades, d’acord 
amb la legislació urbanística. 

 
- En data 20-4-2022 APCE ha presentat sol·licitud de llicència d’obres majors per realitzar 

unes actuacions prèvies a la construcció d’una nou edifici per planta química, per la qual ja 

s’havia sol·licitat llicència en data 25-2-2022. Aquestes actuacions prèvies consisteixen en 
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el moviment de terres, cimentacions, instal·lacions soterrades i urbanització interior. També 

s’ha presentat el projecte tècnic i la resta de documentació exigida per la normativa 
urbanística 

 

El conveni que es proposa signar té per objecte resoldre les discrepàncies jurídiques entre 
APCE i l’Ajuntament pel que fa a les obligacions urbanístiques pendents, i determinar així les 
condicions de la cessió de terrenys destinats a sistemes i l’urbanització dels mateixos, tal i com 

es va indicar en el certificat de compatiblitat urbanística de 25-8-2021. 
 
Les obligacions essencials de les parts en aquest conveni urbanístic són les següents:  

 
a) APCE s’obliga a: 
 

- Cedir  voluntàriament a l’Ajuntament els terrenys del vial sud-oest, des de l’actual tanca que 
delimita el recinte industrial fins al límit amb la finca de Marfina Immobles, SL, qualificats de 
sistema viari i de sistema d’espais lliures públics ja previstos actualment en el POUM (vial 

perimetral de llevant) excepte la franja de dos metres d’amplada al llarg de la tanca sud-
oest de la finca, atès que en la Modificació POUM es preveu el seu canvi de qualificació 
urbanística. 

 
- Contribuir al pagament del cost de la urbanització de la zona objecte de cessió, en el 

percentatge que es determini en l’expedient de contribucions especials que oportunament 

aprovi l’ajuntament. 
 

- Fer les cessions que corresponguin a l’increment d’aprofitament per l’aprovació de la 

“Modificació POUM”. 
 

- Sol·licitar la suspensió dels recursos contencioso-administratius 132/2018 i 289/2022, en el 
termini de 5 dies des de l’acord d’aprovació inicial de la Modificació, i desistir dels mateixos 

un cop s’aprovi definitivament l’esmentada Modificació del POUM.  
 

- No formular cap reclamació de responsabilitat patrimonial contra l’Ajuntament per 

l’atorgament de la llicència de les actuacions prèvies, així com també a la retirada dels 
fonaments, en el cas que no fos atorgada per la Generalitat de Catalunya l’autorització 
ambiental, o no s’aprovi definitivament aquest conveni urbanístic o la Modificació del POUM 

pel canvi d’alineació. Tampoc no presentarà cap reclamació de responsabilitat patrimonial 
per l’atorgament de la llicència d’obres de l’edifici en cas que no s’aprovés definitivament la 
Modificació del POUM. 

 
 
b) L’Ajuntament de Malgrat de Mar s’obliga a: 

 
- Redactar i tramitar dins de l’àmbit de competències municipals, una Modificació Puntual del 

POUM a la zona industrial del Camí de la Pomereda per la reducció de l’amplada del tram 

final del vial perimetral de llevant des de la rotonda de nova creació fins al Camí de la 
Pomereda de 16 a 9 metres, per tal d’adequar-se als criteris de mobilitat en aquest àmbit i 
redefinició del Camí de la Pomereda per ajustar-lo al seu traçat actual. 

 
- Executar l’obra d’urbanització del vial perimetral de llevant des de la rotonda de nova 

creació fins al Camí de la Pomereda, i exigir el pagament de les despeses als propietaris 

beneficiats mitjançant contribucions especials. 
 

- L’Ajuntament atorgarà la llicència per les ac tuacions prèvies a la construcció del nou edifici 

de producció un cop aprovat aquest conveni. La llicència s’atorgarà condicionada a la 
formalització de la cessió urbanística dels terrenys afectats per vial en el límit sud-oest en 
escriptura pública o acta administrativa descrits en el plànol de l’annex 1 en el termini 

màxim d’un mes des de l’atorgament. 
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- L’Ajuntament atorgarà la llicència d’obres de l’edifici, quan APCE hagi obtingut l’autorització 
ambiental de la Generalitat de Catalunya per la modificació substancial de l’activitat de 
fabricació de principis farmacèutics, per l’ampliació que vol realitzar, i sempre i quan el 

projecte tècnic compleixi tots els requisits exigits per la legislació urbanística, la Normativa 
Urbanística del POUM, i la resta de normativa aplicable (tècnica, seguretat i salut, residus 
de la construcció, fiscal, etc.).    En el cas que quan APCE obtingui l’autorització ambiental 

encara no s’hagi aprovat definitivament la Modificació del POUM pel canvi d’alineació,  
APCE accepta que cedirà la franja de dos metres de vial prevista en el POUM, en el cas 
que finalment no s’aprovés definitivament la Modificació del POUM, quan l’Ajuntament 

executi el projecte d’urbanització corresponent. També accepta que s’atorgui la llicència 
d’obres de construcció de l’edifici amb aquesta condició.  
 

 
L’interès públic que justifica l’aprovació d’aquest conveni és la resolució de mutu acord del 
conflicte jurídic existent entre la propietat i l’Ajuntament sobre el contingut de les obligacions 

urbanístiques, i alhora resoldre l’ordenació del sistema viari en aquest àmbit en congruència 
amb l’objectiu municipal d’evitar el trànsit de camions i autocars pel Camí de la Pomereda.  
 

Als efectes de l’art. 104.4 del TRLUC indicar que aquest conveni no condiciona la competència 
pública en matèria de planejament, atès que la voluntat municipal de reduir l’amplada de vial  ja 
es va recollir en el “Projecte d’urbanització dels trams pendents de realitzar del Vial Perimetral 

de Llevant” del 2009, que ja reduia l’amplada de l’esmentat camí, però, que, malgrat la 
sentència del 2011, no s’havia recollit en el planejament fins ara. El conveni urbanístic que es 
proposa aprovar tampoc no comporta per les persones propietàries obligacions o càrregues 

addcionals de les previstes per la legislació aplicable. 
 
El conveni urbanístic també recull la clàusula de publicitat a què està sotmès tal i com preveu 
l’art. 104.3 TRLUC. 

 
3. Procediment 
 

D’acord amb l’art. 61 TRLS tenen caràcter jurídic administratiu totes les qüestions que es 
plantegin amb ocasió o com a conseqüència dels actes i convenis regulats en la legislació 
urbanística  aplicable entre l’Administració i els propietaris, fins i tot les relatives a cessions de 

terrenys per urbanitzar o edificar. En el mateix sentit l’art. 25.1 del RLU. La clàusula 12ª del 
conveni recull la naturalesa jurídico-administrativa d’aquest conveni. 
 

Segons l’art. 25 del RLU:  
“2. L’aprovació, formalització i execució dels convenis urbanístics se subjecta a la normativa 
reguladora de les entitats públiques els subscriguin. 

3. Els convenis urbanístics es perfecccionen i obliguen exclusivament a les parts, d’acord amb 
llur contingut, des de llur aprovació per l’òrgan competent de l’administració o entitat pública 
que els susbscriu.” 

 
L’art. 26 RLU disposa que 
1. “L’acord d’aprovació dels convenis urbanístics ha de ser publicat al butlletí oficial o diari 

oficial corresponent dins del mes següent a llur aprovació.  
2. Les entitats públiques que subscriguin convenis urbanístics han de garantir llur consulta 

pública i han de facilitar-ne còpies a qui les sol·liciti. 

3. Els convenis urbanístics que es refereixin a instruments de planejament o gestió que han 
de ser objecte d'aprovació, modificació o revisió, han de formar part de la documentació 
que integra la respectiva figura de planejament o gestió des de l'inici del procediment 

corresponent o des de la seva formalització, si aquesta es produeix un cop iniciat el 
procediment. En el cas que la formalització del conveni tingui lloc després de l'aprovació 
inicial de l'instrument de planejament o gestió, el conveni s'ha de sotmetre a informació 

pública, bé sigui conjuntament amb l'instrument de què es tracti, si d'acord amb l'article 112 
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d'aquest Reglament procedeix subjectar-lo a un nou tràmit d'informació pública, bé sigui 

amb un tràmit específic d'informació pública per un termini d'un mes, i s'ha d'incorporar a 
l'instrument de planejament o de gestió que sigui objecte del següent acord d'aprovació que 
correspongui.” 

 
L’art. 8.3 del TRLU disposa que els convenis urbanís tics estan sotmesos al principi de 
publicitat. L’art. 25 TRLS estableix que els convenis urbanístics han de ser sotmesos al tràmit 

d’informació pública en els termes i pel termini que estableixi la legislació en la matèria, que no 
podrà ser inferior al mínim exigit en la legislació sobre procediment administratiu comú i ha de 
publicar-se en la forma i amb el contingut que determinin les lleis.  

 
L’art. 104 del TRLU disposa que: 
1. Els convenis urbanístics han d'integrar la documentació del planejament o de l'instrument 

de gestió al qual es refereixen, s'han de sotmetre a la informació pública corresponent i 
poden ésser objecte de consulta un cop aprovats. 

2. Les administracions públiques amb competències urbanístiques i les entitats urbanístiques 

especials han de garantir la consulta presencial i per mitjans telemàtics dels convenis 
urbanístics que subscriuen i n'han de trametre una còpia al Departament de Política 
Territorial i Obres Públiques en el termini d'un mes des de llur aprovació, perquè siguin 

inserits en la secció de convenis urbanístics de l'instrument de divulgació telemàtica del 
planejament urbanístic de l'Administració de la Generalitat. (...)” 

 

D’acord amb aquests preceptes, el procediment a seguir serà:  
1r)   Aprovació inicial pel Ple del conveni a signar. 
2n)  Informació pública pel termini d’un mes, mitjançant anuncis al BOP i al tauler d’edictes de 

la corporació 
3r)  Aprovació definitiva pel Ple (en cas que hi hagi al·legacions, si no, esdevindrà aprovat 

definitivament) 
4r)  Tramesa al Departament de Territori de la Generalitat de Catalunya.  

 
El conveni aprovat s’incorporarà a la documentació de la Modificació del POUM.  
 

f) Competència i quòrum: 
 
D'acord amb l'art. 22.2.c) de la Llei 7/1985, reguladora de les bases de règim local, modificat 

per la Llei 11/1999, (LRBRL) serà competència del Ple l'aprovació inicial del planejament 
general i els convenis que tinguin per objecte l’alteració dels plans d’ordenació previstos a la 
legislació urbanística.  

 
De conformitat amb l'art. 47.2.ll) de la LRBRL, els acords que correspongui adoptar a la 
corporació en la tramitació dels instruments de planejament general previstos en la legislació 

urbanística, requereix el vot favorable de la majoria absoluta del número legal de membres de 
la Corporació, és a dir, 9 vots favorables a la proposta d'acord, donat que el número legal de 
membres de la Corporació és de 17.” 

 
 
En data 1-9-2022, l’arquitecte municipal i cap d’Àrea de Territori i Sostenibilitat ha 
emès informe que en la seva part essencial diu: 

“Consideracions 

La proposta de conveni presentada per APCE contempla les següents obligacions essencials:  

c) APCE s’obliga a: 
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- Cedir  voluntàriament a l’Ajuntament els terrenys del vial sud-oest, des de l’actual tanca que 

delimita el recinte industrial fins al límit amb la finca de Marfina Immobles, SL, qualificats de 
sistema viari i de sistema d’espais lliures públics ja previstos actualment en el POUM (vial 
perimetral de llevant) excepte la franja de dos metres d’amplada al llarg de la tanca sud-

oest de la finca, atès que en la Modificació POUM es preveu el seu canvi de qualificació 
urbanística. 

 

- Contribuir al pagament del cost de la urbanització de la zona objecte de cessió, en el 
percentatge que es determini en l’expedient de contribucions especials que oportunament 
aprovi l’ajuntament. 

 

- Fer les cessions que corresponguin a l’increment d’aprofitament per l’aprovació de la 
“Modificació POUM”. 

 

- Sol·licitar la suspensió dels recursos contencioso-administratius 132/2018 i 289/2022, en el 
termini de 5 dies des de l’acord d’aprovació inicial de la Modificació, i desistir dels mateixos 

un cop s’aprovi definitivament l’esmentada Modificació del POUM.  

 

- No formular cap reclamació de responsabilitat patrimonial contra l’Ajuntament per 

l’atorgament de la llicència de les actuacions prèvies, així com també a la retirada dels 
fonaments, en el cas que no fos atorgada per la Generalitat de Catalunya l’autorització 
ambiental, o no s’aprovi definitivament aquest conveni urbanístic o la Modificació del POUM 

pel canvi d’alineació. Tampoc no presentarà cap reclamació de responsabilitat patrimonial 
per l’atorgament de la llicència d’obres de l’edifici en cas que no s’aprovés definitivament la 
Modificació del POUM. 

 

d) L’Ajuntament de Malgrat de Mar s’obliga a: 

 
- Redactar i tramitar dins de l’àmbit de competències municipals, una Modificació Puntual del 

POUM a la zona industrial del Camí de la Pomereda per la reducció de l’amplada del tram 
final del vial perimetral de llevant des de la rotonda de nova creació fins al Camí de la 
Pomereda de 16 a 9 metres, per tal d’adequar-se als criteris de mobilitat en aquest àmbit i 

redefinició del Camí de la Pomereda per ajustar-lo al seu traçat actual. 
 

- Executar l’obra d’urbanització del vial perimetral de llevant des de la rotonda de nova 

creació fins al Camí de la Pomereda, i exigir el pagament de les despeses als propietaris 
beneficiats mitjançant contribucions especials. 

 

- L’Ajuntament atorgarà la llicència per les actuacions prèvies a la construcció del nou edifici 
de producció un cop aprovat aquest conveni. La ll icència s’atorgarà condicionada a la 
formalització de la cessió urbanística dels terrenys afectats per vial en el límit sud-oest en 

escriptura pública o acta administrativa descrits en el plànol de l’annex 1 en el termini 
màxim d’un mes des de l’atorgament. 
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- L’Ajuntament atorgarà la llicència d’obres de l’edifici, quan APCE hagi obtingut l’autorització 

ambiental de la Generalitat de Catalunya per la modificació substancial de l’activitat de 
fabricació de principis farmacèutics, per l’ampliació que vol reali tzar, i sempre i quan el 
projecte tècnic compleixi tots els requisits exigits per la legislació urbanística, la Normativa 

Urbanística del POUM, i la resta de normativa aplicable (tècnica, seguretat i salut, residus 
de la construcció, fiscal, etc.).    En el cas que quan APCE obtingui l’autorització ambiental 
encara no s’hagi aprovat definitivament la Modificació del POUM pel canvi d’alineació,  

APCE accepta que cedirà la franja de dos metres de vial prevista en el POUM, en el cas 
que finalment no s’aprovés definitivament la Modificació del POUM, quan l’Ajuntament 
executi el projecte d’urbanització corresponent. També accepta que s’atorgui la llicència 

d’obres de construcció de l’edifici amb aquesta condició.  

 

L’interès públic que justifica l’aprovació d’aquest conveni és la resolució de mutu acord del 

conflicte jurídic existent entre la propietat i l’Ajuntament sobre el contingut de les obligacions 
urbanístiques, que ha estat posat en evidència en els dos recursos contencioso-administratius 
que han estat formulats per l’empresa, i també fer coherent la resposta a les dites obligacions 

urbanístiques amb la tramitació de la modificació de planejament sol·licitada i de les llicències 
d’obres demanades. 
 

La voluntat municipal de reduir l’amplada de vial ja es va recollir en el “Projecte d’urbanització 
dels trams pendents de realitzar del Vial Perimetral de Llevant” del 2009, que la fixava en 9,00 
metres però que no s’havia recollit en el planejament fins ara.  

 

Conclusions 

Informo favorablement el conveni urbanístic a signar amb AGC Pharma Chemicals Europe, 

SLU (APCE) segons la minuta que consta a l’expedient.” 
 

 
En data 1-9-2022, el secretari accidental ha emès nota de conformitat a l’informe de la 
Cap de la Unitat Administrativa de l'Àrea de Territori i Sostenibilitat. 
 
 
Dictamen de la Comissió Informativa Directorial, de data 8 de setembre de 2022. 
 
Vista la proposta de la regidoria d’Urbanisme, de data 2 de setembre de 2022, el 

Ple de l’Ajuntament, per dotze vots a favor de PSC, JxCat MeM i JxMalgrat, tres 

abstencions d’ERC i un vot en contra de la CUP, acorda: 

Primer. Aprovar inicialment el conveni urbanístic a signar amb AGC Pharma 

Chemicals Europe, SLU (APCE) segons minuta que consta a l’expedient. 
 
Segon. Sotmetre el conveni aprovat a informació pública durant un termini d’un mes 

mitjançant la inserció d’anuncis Butlletí Oficial de la Província  i seu electrònica 
municipal, per tal de que es puguin formular les al·legacions que es considerin 
oportunes. El termini serà comptador des de la publicació al BOP. El document es 
podrà consultar a les oficines de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat (c/ Carme, núm. 30) 
en horari de 9 h a 14.30 h i a la seu electrònica municipal (www.ajmalgrat.cat). 
Determinar que si no es formulen al·legacions durant el tràmit d’informació pública, 
aquest conveni esdevindrà aprovat definitivament sense necessitat de nou acord. 
 
Tercer. Notificar aquest acord a AGC Pharma Chemicals Europe, SLU (APCE) 
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Quart. Facultar a la Sra. Alcaldessa per la signatura del conveni i els documents que 

siguin necessaris per la seva execució. 
 
5. - Remissió de la moció CUP pel  ple de  Setembre, pel dret de l'avortament, 
exp. A1302022000010. 
 
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=20220915&punto=5 

 

Ens trobem davant d’una ofensiva contra els drets sexuals i reproductius de les 

dones  i el col·lectius LGTBIQ+ sense precedents al món. 

 
Actualment, i gràcies a un reportatge del mitjà de comunicació CRÍTIC, hem sabut 

que el Departament de Drets Socials, des del 2010 i sota el mandat de consellers 

d'ERC i de Junts, ha finançat la Fundació Pro Vida de Catalunya, una organització de 

referència a Catalunya que s’oposa al dret a l’avortament. El col·lectiu forma part del 

Foro Español de la Família, que a l’Estat espanyol ha liderat mobilitzacions per 

exigir la derogació de la llei que regula la interrupció voluntària de l’embaràs i que 

també és contrària a la llei de l’eutanàsia. Concretament, des del 2010 la Generalitat 

ha atorgat més de 260.000 euros públics a aquesta entitat i té intencions de continuar 

fent-ho. 

Així, que mentre no s’ha estat capaç de garantir de manera real i equitativa l’accés al 

dret a l’avortament, la Generalitat i també alguns ajuntaments han estat subvencionat 

grups que treballen per eradicar aquest dret. A Catalunya, com a la resta dels Països 

Catalans sota l’administració espanyola, no s’ha integrat la totalitat de la pràctica de 

la Interrupció Voluntària de l’Embaràs (IVE) dins de la cartera de serveis dels centres  

sanitaris públics. No s’ha acabat amb la dinàmica de realitzar-les a la sanitat privada i 

una part important de les IVE s’estan externalitzant a centres privats especialitzats, 

fet que ens costa prop de 3 milions de les arques públiques cada any, perquè els 

hospitals públics catalans no estan duent a terme IVE quirúrgiques. 

 
Durant tots aquests anys als territoris rurals, davant l’absència de clíniques 

concertades especialitzades i l’absència d’ASSIR autoritzats per fer avortaments, les  

dones s’han vist obligades a fer molts quilòmetres per poder exercir el seu dret a 

interrompre el seu embaràs. Tot plegat ha generat greus desequilibris territorials, ha 

permès un negoci encobert a la sanitat privada, ha possibilitat un pervers greuge 

classista i ha vulnerat el dret de les dones a ser ateses a la xarxa sanitària pública. 

Una problemàtica que s’ha aguditzat amb l'objecció de consciència de moltes 

professionals, avalada, quan no fomentada, pels patronats dels centres sanitaris. 

 
 

 

 

http://videoacta.ajmalgrat.cat/?pleno=20220915&punto=5
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Per això, i davant d’aquesta ofensiva contra l’avortament, és urgent compartir amb 

totes les forces progressistes l’horitzó de fer dels Països Catalans un referent en la 

garantia dels drets sexuals i reproductius. I això passa per deixar de recolzar a través 

finançament econòmic organitzacions i entitats que atempten directament contra els  

drets humans. 

 
Vista la moció presentada pel Grup Polític Municipal la CUP, el Ple d’Ajuntament, 
per per assentiment dels setze membres (PSC, JxCat MeM, JuntsxMalgrat, ERC i 
CUP)  presents, acorda:  

 
Primer. Instar a la Generalitat de Catalunya a que deixi de finançar a les entitats que 

tinguin vinculació amb les organitzacions antiavortistes. 

Segon. Instar a la Generalitat perquè elabori un pla d'acompanyament de les 

persones defensores de DDHH vinculades a Catalunya, que s’han vist amenaçades  

amb l’entrada de VOX al Parlament. 

 
Tercer. Que l’ajuntament iniciï una revisió dels convenis actuals amb entitats i 

rescindeixi aquells que hagi establert amb entitats que tenen una vinculació amb 

organitzacions antiavortistes. 

 
Quart. Que l’ajuntament inclogui clàusules socials als diferents contractes públics  per 

tal d’excloure’n a les empreses que fomenten les pràctiques antiavortistes. 

 
Cinquè Notificar els acords a la Generalitat de Catalunya i a l’Associació de Drets  

Sexuals i Reproductius. 

 
6. - Resolucions dictades per l’Alcaldia de la  2730/2022 a la  2972/2022. 

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

 
http://videoacta.ajmalgrat.cat/?pleno=20220915&punto=6 
 
7. - 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=20220915&punto=7 
 
 
La Sra. Alcaldessa aixeca la sessió, de la qual com a secretari accidental estenc 
aquesta acta. 
 
 
Sònia Viñolas Mollfulleda 
Alcaldessa  

 
 
Emili Tapias Sola 
Secretari 
 

 

http://videoacta.ajmalgrat.cat/?pleno=20220915&punto=6
http://videoacta.ajmalgrat.cat/?pleno=20220915&punto=7
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