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ACTA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT  

 
Identificació de la sessió 

 
Data: 13 d´octubre de 2022 
Caràcter: ordinària 
Horari: de 19.00 a 20.45 h. 
Lloc: Sala de Plens de l’Ajuntament 

 
Hi assisteixen 

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

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

 
Sra. Mª Carmen Ponsa Monge  
Sr. Miguel Àngel Ruiz Giménez 
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 
 
Assisteixen el Sr. Víctor Martínez del Rey, director general, el Sr. Ramon Boada 
Oliveras, interventor i 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 15 
de setembre de 2022. 

2. Aprovar inicialment les bases reguladores específiques de subvenció per a la 
realització d'Instal·lacions d'autoconsum, amb fonts d’energia renovable en concret 
solar fotovoltaica, exp. B2202022000022. 

3. Aprovar inicialment les bases reguladores específiques per a la concessió 
d’incentius per a l’ocupació de locals buits al centre comercial urbà de Malgrat de Mar, 
exp. B2202022000027. 

4. Aprovar la relació de membres del Consell Escolar Municipal - Consell Educatiu de 
Malgrat de Mar, exp. A6302022000004. 

Donar compte 

5. Dació de compte de l’Informe 13/2022 de la Sindicatura de Comptes relatiu al 
compte general de les corporacions locals, exercici 2020, exp. F1302022000002. 

 
2) PART DELIBERATIVA I DE CONTROL 
 
Control i seguiment del govern municipal 

6. Moció presentada pel GPM ERC-AM per exigir inversions pendents i millores al 
sistema de rodalies, exp. A1302022000011. 

7. Moció presentada pel GPM ERC-AM per la implantació del Servei de Bústia Ètica, 
exp. A1302022000012. 

8. Resolucions dictades per l’Alcaldia de la  2973/2022 a la  3354/2022. 

9.- Precs i preguntes. 
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Desenvolupament de la sessió 
 

http://videoacta.ajmalgrat.cat/?pleno=20221013 
 
1. - Aprovació de l'acta de la sessió anterior celebrada el dia 8 de setembre 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=20221013&punto=1 
 
La presidenta obre la sessió i pregunta si algun membre del PLE ha de formular 
alguna observació al contingut de l'acta de la sessió anterior celebrada el dia 8 de 
setembre 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 disset 
membres assistents. 
 
2. - Aprovar inicialment les bases especifiques de subvenció per a la realització 
d'Instal·lacions d'autoconsum, exp. B2202022000022. 

 
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=20221013&punto=2 
 
Antecedents 

 
1.- En el Ple de L’Ajuntament de Malgrat de Mar celebrat el 4 de setembre de 2008 es 
va aprovar la moció presentada per tots els grups polítics municipals d’adhesió al 
pacte d’alcaldes. 
Aquest Pacte consisteix en el compromís de les ciutats i pobles que s’hi adhereixin 
d’aconseguir els objectius comunitaris de reducció de les emissions de CO2 mitjançant 
actuacions d’eficiència energètica i relacionades amb les fonts d’energia renovables. 
 
2.- En el Ple de l’Ajuntament de Malgrat de Mar celebrat el 16 d’octubre de 2016 es va 
aprovar l’adhesió al Pacte dels Alcaldes i Alcaldesses per a l’Energia i el Clima en ple 
coneixement dels compromisos i que es resumeixen a continuació.  
- Reduir les emissions de CO2 (d’altres gasos d’efecte hivernacle) en el seu territori 
com a mínim un 40% al 2030, mitjançant la millora de l’eficiència energètica i un major 
ús de les energies renovables; 
- Augmentar la seva resiliència amb l’adaptació als impactes dels canvi climàtic . 
 
3.- En data 15 d’octubre de 2021, l’Ajuntament de Malgrat de Mar s’adherí a la 
Declaració de Sabadell, i es comprometia a: 

a) Treballar conjuntament amb la Generalitat de Catalunya un gran acord polític i 
social per la millora de la qualitat de l’aire, amb participació rellevant del món 
local. 

http://videoacta.ajmalgrat.cat/?pleno=20221013
http://videoacta.ajmalgrat.cat/?pleno=20221013&punto=1
http://videoacta.ajmalgrat.cat/?pleno=20221013&punto=2


b) Adoptar mesures fermes per millorar la qualitat de l’aire i reduir les emissions 
de GEH a les nostres ciutats i pobles, més enllà de les competències atribuïdes 
i impulsar accions concretes i urgents. 

 
4.- En sessió plenària de 16 de desembre de 2021 s’aprova el pressupost municipal 
corresponent a l’any 2022, on consta l’aplicació pressupostària 23.1720.48901, que 
destina al foment d’energies sostenibles la quantitat total de 13.000 euros. 
 
Fonaments de dret 

 
- Articles 25.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de bases de règim local, 

i 66.1 del Decret Legislatiu 2/2013, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós 
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, disposen que el municipi, per 
a la gestió dels seus interessos i en l’àmbit de les seves competències, pot 
promoure la millora del benestar social i que contribueixin a satisfer les 
necessitats i aspiracions dels veïns. 

 
- Article 17 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, 

relatiu a les bases reguladores de subvencions. 
 

- Article 124 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament 
d’obres, activitats i serveis dels ens locals de Catalunya, relatiu al contingut i 
període d’informació pública de les bases. 

 
- Articles 49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de Bases de Règim Local, 

i 178.1.c) del Decret Legislatiu 2/2013, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text 
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, del règim d’adopció 
d’acords definitius en resolució del període d’informació pública. 

- Articles 22.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de bases de règim local, 
i 52.2 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós 
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, relatius a les competències 
del Ple. 

 
- Articles 172 i 175 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, del 

Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, els 
quals disposen que els responsables dels departaments o serveis encarregats 
de la seva tramitació han d’informar els expedients que els correspongui 
tramitar i redactar la pertinent proposta de resolució. 

 
- Reglament de desenvolupament, aprovat pel RD. 887/2006, de 21 de juliol.  

 
- Bases reguladores de les subvencions atorgables per l’Ajuntament de Malgrat 

de Mar per a l’exercici 2022.  
 

- Pla Estratègic de Subvencions de l’Ajuntament de Malgrat de Mar.  
 
Arts. 30 i se. de les Bases d’execució del pressupost municipal 2022.  
 
En data 27 d’agost de 2022, la tècnica de medi ambient ha emès informe que en la 
seva part essencial diu: 
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“Des de les regidories de Medi Ambient i Serveis Econòmics es considera necessari 
establir els següents criteris específics d’aquesta línia de subvencions: 
 

• Estar empadronat al domicili objecte de la subvenció abans del dia 1 de gener 
de 2022. 

• Ser propietari, usufructuari o llogater de l’habitatge objecte de la subvenció. 
• Trobar-se al corrent de les obligacions tributàries amb l’Ajuntament i amb la 

resta d’administracions públiques (inclosa la Seguretat Social). 
• Que la instal·lació d’energia renovable sigui d’autoconsum i solar fotovoltaica. 
• (...) 
• S’haurà d’instal·lar, com a mínim, 1 KWp.  

 
CONCLUSIÓ  
  
Per tot l’exposat anteriorment, es considera necessari per tal d’aconseguir assolir els 
objectius i propòsits establerts per l’Ajuntament amb l’adhesió del PAES, PAESC i 
Declaració de Sabadell aprovar els criteris específics de subvenció per a la realització 
de instal·lacions d’autoconsum, amb fonts d’energia renovable en concret solar 
fotovoltaica, en el sector residencial segons la consignació pressupostaria aprovada en 
el pressupost 2022.”  
 
 
Dictamen de la Comissió Informativa Directorial, de data 6 d’octubre de 2022. 

Vista la proposta de la regidoria de Medi Ambient, de data 5 de setembre de 
2022, el Ple de l’Ajuntament, per assentiment dels disset membres presents 
(PSC, JxCat MeM, JxMalgrat, ERC i CUP), acorda:  

ACORDS 

 
Primer. Aprovar inicialment les bases específiques de subvenció per a la realització d’ 
instal·lacions d’autoconsum, amb fonts d’energia renovable en concret solar 
fotovoltaica, en el sector residencial segons la consignació pressupostaria aprovada en 
el pressupost 2022. 
 
Segon. Disposar un període d’informació pública per un termini de vint dies hàbils a 

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

dins del període d’exposició pública, les Bases de referència esdevindran aprovades 
definitivament de forma tàcita, sense necessitat de nou acord exprés. 
 



3. - Aprovació de les bases específiques reguladores per a la concessió de 
subvencions destinades a fomentar l'ocupació de locals buits a Malgrat de Mar. 

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

 
http://videoacta.ajmalgrat.cat/?pleno=20221013&punto=3 
 
Antecedents 

 
El Pla Estratègic de Subvencions de l’Ajuntament de Malgrat de Mar per al període 
2020-2022, 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 o jurídiques 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. 
 
El progressiu augment d’espais comercials buits, té diverses  conseqüències negatives 
que s’agreugen a mesura que passa el temps i els espais es degraden i s’omplen de 
brutícia. Són espais que conviuen amb les persones que transiten pel carrer i generen 
un impacte en la quotidianitat del dia a dia d'un veí o veïna, o en la primera impressió 
del municipi per a un turista. La imatge de persianes baixades provoca una sensació 
de tristesa als ciutadans que passegen pels carrers, i pot tenir com a  conseqüència un 
efecte dòmino en altres locals de la zona. 
 
Com més temps passa, l’atractiu d’aquests espais deixa d’existir i s’esvaeix la 
possibilitat que es lloguin o venguin. Estan a l’espera, i són una oportunitat per generar 
canvis, noves formes d’apropiació de l’espai i de repensar el territori i les necessitats 
de les persones que l’habiten. La reactivació d’un espai comercial buit té un gran 
impacte en les persones, en el seu dia a dia, en com es percep l’entorn que els 
envolta, les relacions que es produeixen, les experiències i la qualitat de la vida dels 
que hi habiten. 
 
La desertificació comercial a Malgrat de Mar s’està convertint en un problema, tal com 
ens mostra l’estudi de Locals Buits a Malgrat de Mar, realitzat gràcies a la col·laboració 
de la Diputació de Barcelona. Un espai buit provoca un impacte negatiu en el seu 
entorn. Per contrapartida, la seva reactivació ens porta a pensar activament en com 
redefinir el seu ús, com redefinir els carrers i en ocasions en com redefinir l’aposta 
comercial de la vila. La reactivació comercial és un element clau per la millora de la 
qualitat de la vida de les persones i per la dinamització del municipi. Revitalitzar el 
centre de Malgrat a partir de l’activació dels seus espais buits, és recuperar l’espai 
públic, les places, com espais de plaer, cohesió i salut. 
 
És interès d’aquesta regidoria dinamitzar els locals buits del centre comercial urbà de 
la població per a promoure la continuïtat comercial en aquests carrers i, a la vegada, 
generar un entorn urbà més agradable per fer més atractiva la zona comercial i 
fomentar-ne una ocupació sostenible. Per aquest motiu s’han redactat unes bases 
reguladores específiques, que es troben annexes en aquest expedient. 
 
 

http://videoacta.ajmalgrat.cat/?pleno=20221013&punto=3
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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. 
 
- Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú de les 
Administracions Públiques; i la Llei 40/2015, d’1 d’octubre de Règim Jurídic del Sector 
Públic 
 
- Bases generals reguladores de la concessió i justificació de subvencions municipals, 
aprovades per acord del Ple Municipal de l’Ajuntament de Malgrat de Mar el 7 d’abril 
de 2022 i publicades al BOP en data 17 de juny de 2022. 
 
- Bases d’execució del Pressupost General per al present exercici. 
 
Informes del Secretari i de l’Interventor de l’Ajuntament de Malgrat de Mar. 
 
Dictamen de la Comissió Informativa Directorial, de data 6 d’octubre de 2022. 
 
Vista la proposta de la regidoria de Comerç, de data 30 de setembre de 2022, el 

Ple de l’Ajuntament, el Ple de l’Ajuntament, per setze vots a favor (PSC, JxC, JxM 

i ERC) i una abstenció (CUP), acorda: 

Primer. Aprovar inicialment les bases reguladores específiques per a la concessió 

d’incentius per a l’ocupació de locals buits al centre comercial urbà 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. 
  



4. - Modificació dels vocals del Consell Escolar Municipal - Consell Educatiu de 
Malgrat de Mar. Juny 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=20221013&punto=4 
 
Antecedents 

  
El Ple de l’Ajuntament, en sessió celebrada el dia 12 d’abril de 2007, per assentiment 
dels disset membres assistents, acordà nomenar els vocals del Consell Escolar 
Municipal- Consell Educatiu de Malgrat de Mar. 
 
L’art. 5 i següents del Reglament del Consell Escolar Municipal- Consell Educatiu de 
Malgrat de Mar, en regulen la seva composició. 
 
L’Art. 7 del Reglament del Consell Escolar Municipal- Consell Educatiu de Malgrat de 
Mar, aprovat inicialment pel Ple de l’Ajuntament en sessió de 14 de desembre de 
2006, modificat pel Ple de l’Ajuntament en sessió del 10 d’abril de 2008 i que va ser 
declarat aprovat definitivament mitjançant la resolució de l’Alcaldia 1297 de data 3 de 
juny de 2008, literalment diu: “El nomenament i cessament dels vocals del Consell 
Escolar Municipal- Consell Educatiu de Malgrat de Mar s’efectuarà per acord de 
l’Ajuntament en Ple”. 
 
Consideracions tècniques 
 
En data 16.09.2022 la tècnica d’educació ha emès informe en el que diu el següent: 
 
“(...) 
 
En data 21.04.2022 i núm. de registre d’entrada E2022007537, la Sra. Maria Isabel 
Lorente Hurtado, en nom i representació de l’Escola Marià Cubí i Soler, comunica les 
modificacions en els vocals dels membres del Consell Escolar Municipal – Consell 
Educatiu de Malgrat de Mar representants del seu centre. 
 
En data 27.04.2022 i núm. de registre d’entrada E2022007848, el Sr. Vicenç Nadal 
Valiente, en nom i representació de l’Escola Mare de Déu de Montserrat, comunica les 
modificacions en els vocals dels membres del Consell Escolar Municipal – Consell 
Educatiu de Malgrat de Mar representants del seu centre. 
 
En data 09.05.2022 i núm. de registre d’entrada E2022008658, la Sra. Ana Vega 
Raya, en nom i representació de l’Escola Maristes Sant Pere Chanel, comunica les 
modificacions en els vocals dels membres del Consell Escolar Municipal – Consell 
Educatiu de Malgrat de Mar representants del seu centre. 
 
En data 11.05.2022 i núm. de registre d’entrada E2022008973, la Sra. Laura Puig 
Bargués, en nom i representació de l’Escola Fundació Vedruna Malgrat, comunica les 
modificacions en els vocals dels membres del Consell Escolar Municipal – Consell 
Educatiu de Malgrat de Mar representants del seu centre. 
 

http://videoacta.ajmalgrat.cat/?pleno=20221013&punto=4
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En data 13.09.2022 i núm. de registre d’entrada E202201796, el Sr. Josep Ragull 
Bachiller, en nom i representació de les Escoles Fonlladosa, comunica les 
modificacions en els vocals dels membres del Consell Escolar Municipal – Consell 
Educatiu de Malgrat de Mar representants del seu centre. 
 
Conclusions 
 
Primer.- Els nous membres proposats per formar part del Consell Escolar Municipal-
Consell Educatiu de Malgrat de Mar, per sectors i centres són: 
 
CENTRE NOM I COGNOMS SECTOR TITULARITAT

CEIP Mare de Dèu de Montserrat Maria Teresa Jiménez Mengíbar Representant professorat Titular

CEIP Mare de Dèu de Montserrat Sebastià Fontrodona Turró Representant pares d'alumnes Titular

CEIP Marià Cubí i Soler Sara Rubio Jiménez Representant  directors i titulars centres Titular

CEIP Marià Cubí i Soler Jordi Rocosa Paez Representant pares d'alumnes Suplent

Maristes Sant Pere Chanel M. Lluïsa Mérida Mengibar Representant  directors i titulars centres Suplent

Maristes Sant Pere Chanel Noemí Silgado Alonso Representant pares d'alumnes Suplent

Maristes Sant Pere Chanel Emma Moreno Sampe Representant d'alumnes Titular

Maristes Sant Pere Chanel Alexander Galinov Representant d'alumnes Suplent

Escola Vedruna Ignasi Rodiera Forroll Representant  directors i titulars centres Suplent

Escola Vedruna Neus Hernández Agout Representant professorat Titular

Escola Vedruna Romy-Wendy Cayo Doornekamp Representant d'alumnes Titular

Escola Vedruna Cristina Cumplido Naranjo Representant d'alumnes Suplent

Escoles Fonlladosa Joana Rabal Oliva Representant professorat Suplent

Escoles Fonlladosa Maria Dolores Parra Maximiniano Representant pares d'alumnes Titular

Escoles Fonlladosa Aniol Sabaté Puig Representant d'alumnes Titular

Escoles Fonlladosa Jan Quer Romero Representant d'alumnes Suplent

Escoles Fonlladosa Carla Ragull Talamàs Representant  directors i titulars centres Suplent  
 
 
Segon.- Els membres proposats per cessar com a representats del Consell Escolar 
Municipal-Consell Educatiu de Malgrat de Mar són: 
 
CENTRE NOM I COGNOMS SECTOR TITULARITAT

CEIP Mare de Dèu de Montserrat Vanessa Martí Vega Representant professorat Titular

CEIP Mare de Dèu de Montserrat Gustavo Héguy Charamelo Representant pares d'alumnes Titular

CEIP Marià Cubí i Soler Isabel Creus Moreno Representant  directors i titulars centres Titular

CEIP Marià Cubí i Soler Lupe Seco Lanzas Representant pares d'alumnes Suplent

Maristes Sant Pere Chanel Xavier Barceló Maset Representant  directors i titulars centres Suplent

Maristes Sant Pere Chanel Angel Del Rey Morris Representant pares d'alumnes Suplent

Maristes Sant Pere Chanel Miguel Vergel Cáceres Representant d'alumnes Titular

Maristes Sant Pere Chanel Alexandra Argüello Barrera Representant d'alumnes Suplent

Escola Vedruna Mònica Herberg Busch Representant  directors i titulars centres Suplent

Escola Vedruna Maria Adrogué Trascastro Representant professorat Titular

Escola Vedruna Adrià Lopez Moral Representant d'alumnes Titular

Escola Vedruna Lluís Tagua Martín Representant d'alumnes Suplent

Escoles Fonlladosa Lurdes Esteba Faure Representant professorat Suplent

Escoles Fonlladosa Vanessa Urrea Moreno Representant pares d'alumnes Titular

Escoles Fonlladosa Martí Raja Castillo Representant d'alumnes Titular

Escoles Fonlladosa Isaac Ruiz Garcia Representant d'alumnes Suplent  



 
 
 
Tercer.- La llista definitiva dels membres proposats per formar part del Consell Escolar 
Municipal- Consell Educatiu de Malgrat de Mar, un cop aplicats els cessaments i 
nomenaments dels punts primer i segon són: 
 
  
 

NOM I COGNOMS CÀRREC

Lurdes Borrell Arigós Presidenta

Isabel Ortiz Vera Vicepresidenta

Marta Puignou Hernández Secretària 

MEMBRES AGRUPACIÓ

GRUPS POLÍTICS
Cinzia Valbonesi Prieto Grup Polític Municipal PSC-CP Titular

Isabel Ortiz Vera Grup Polític Municipal PSC-CP Suplent

M. Carmen Ponsa Monge Grup Polític Municipal JxM Titular

Miguel Ángel Ruiz Giménez Grup Polític Municipal JxM Suplent

Jofre Serret Ballart Grup Polític Municipal JxC-MEM Titular

Lurdes Borrell Arigós Grup Polític Municipal JxC-MEM Suplent

Maria Ester Martínez Tarrés ERC-AM Titular

Joaquim Albert Roig ERC-AM Suplent

Enric Zaldo Aubanell Grup Polític Municipal CUP-AMUNT Titular

PROFESSORAT
Manel Belmonte Gázquez INS Ramon Turró i Darder Titular

Carola Sardà Moral INS Ramon Turró i Darder Suplent

Xavier Alvarez Garcia Escola Marià Cubí i Soler Titular

Núria Carrasco Garriga Escola Marià Cubí i Soler Suplent

Maria Teresa Jiménez Mengíbar Escola Mare de Déu de Montserrat Titular

Laura Soriano Gallardo Escola Mare de Déu de Montserrat Suplent

Lluïsa Forroll García Escoles Fonlladosa Titular

Joana Rabal Oliva Escoles Fonlladosa Suplent

Lluis Robert Hernandez Maristes Sant Pere Chanel Titular

Joan Castellà Aubanell Maristes Sant Pere Chanel Suplent

Neus Hernández Agout Escola Vedruna Titular

Montserrat Marquès Lorenzo Escola Vedruna Suplent

PARES D'ALUMNES
Joan Duran Guich INS Ramon Turró i Darder Titular

Laura Porras Olivé INS Ramon Turró i Darder Suplent

Mercè Tarrés Vilardebó Escola Marià Cubí i Soler Titular

Jordi Rocosa Paez Escola Marià Cubí i Soler Suplent

Sebastià Fontrodona Turró Escola Mare de Déu de Montserrat Titular

Maria Teresa Peña Martinez Escola Mare de Déu de Montserrat Suplent

Maria Dolores Parra Maximiniano Escoles Fonlladosa Titular

Genís Garcia Arias Escoles Fonlladosa Suplent

José M. Gonzalez Muñoz Maristes Sant Pere Chanel Titular

Noemí Silgado Alonso Maristes Sant Pere Chanel Suplent

Eva Roca Vila Escola Vedruna Titular

Ester Egea López Escola Vedruna Suplent

ALUMNES
Vasily Nikitin INS Ramon Turró i Darder Titular

Raquel Duran Urrea INS Ramon Turró i Darder Suplent

Aniol Sabaté Puig Escoles Fonlladosa Titular

Jan Quer Romero Escoles Fonlladosa Suplent

Emma Moreno Sampe Maristes Sant Pere Chanel Titular

Alexander Galinov Maristes Sant Pere Chanel Suplent

Romy-Wendy Cayo Doornekamp Escola Vedruna Titular

Cristina Cumplido Naranjo Escola Vedruna Suplent

PERSONAL ADMINISTRACIÓ I 
Toni Pérez Ortega Escola Mare de Déu de Montserrat Titular

Luz Mateos Domínguez Escola Marià Cubí i Soler Titular

Mireia Puigvert Mallart Maristes Sant Pere Chanel Titular

Maria Victòria García Gambín Escola Vedruna Titular

DIRECTORS I TITULARS CENTRES
Jaume Carles Frisuelos INS Ramon Turró I Darder Titular

Yolanda López Avilés INS Ramon Turró I Darder Suplent

Sara Rubio Jiménez Escola Marià Cubí i Soler Titular

Vicenç Nadal Valiente Escola Mare de Déu de Montserrat Titular

Georgina Girons Torres Escola Mare de Déu de Montserrat Suplent

Josep Ragull Bachiller Escoles Fonlladosa Titular

Carla Ragull Talamàs Escoles Fonlladosa Suplent

M. Antònia Pelegrín Ramo Maristes Sant Pere Chanel Titular

M. Lluïsa Mérida Mengibar Maristes Sant Pere Chanel Suplent

Laura Puig Bargués Escola Vedruna Titular

Ignasi Rodiera Forroll Escola Vedruna Suplent
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Dictamen de la Comissió Informativa Directorial, de data 6 d’octubre de 2022. 

Vista la proposta de la regidoria d’Educació, de data 27 de setembre de 2022, el 
Ple de l’Ajuntament, per assentiment dels disset membres presents (PSC, JxCat 
MeM, JxMalgrat, ERC i CUP), acorda:  

Primer. Aprovar el cessament dels següents membres del Consell Escolar Municipal- 

Consell Educatiu de Malgrat de Mar:  
 
CENTRE NOM I COGNOMS SECTOR TITULARITAT

CEIP Mare de Dèu de Montserrat Vanessa Martí Vega Representant professorat Titular

CEIP Mare de Dèu de Montserrat Gustavo Héguy Charamelo Representant pares d'alumnes Titular

CEIP Marià Cubí i Soler Isabel Creus Moreno Representant  directors i titulars centres Titular

CEIP Marià Cubí i Soler Lupe Seco Lanzas Representant pares d'alumnes Suplent

Maristes Sant Pere Chanel Xavier Barceló Maset Representant  directors i titulars centres Suplent

Maristes Sant Pere Chanel Angel Del Rey Morris Representant pares d'alumnes Suplent

Maristes Sant Pere Chanel Miguel Vergel Cáceres Representant d'alumnes Titular

Maristes Sant Pere Chanel Alexandra Argüello Barrera Representant d'alumnes Suplent

Escola Vedruna Mònica Herberg Busch Representant  directors i titulars centres Suplent

Escola Vedruna Maria Adrogué Trascastro Representant professorat Titular

Escola Vedruna Adrià Lopez Moral Representant d'alumnes Titular

Escola Vedruna Lluís Tagua Martín Representant d'alumnes Suplent

Escoles Fonlladosa Lurdes Esteba Faure Representant professorat Suplent

Escoles Fonlladosa Vanessa Urrea Moreno Representant pares d'alumnes Titular

Escoles Fonlladosa Martí Raja Castillo Representant d'alumnes Titular

Escoles Fonlladosa Isaac Ruiz Garcia Representant d'alumnes Suplent  
 
 
Segon. Aprovar el nomenament dels següents membres del Consell Escolar 

Municipal- Consell Educatiu de Malgrat de Mar:  
 
CENTRE NOM I COGNOMS SECTOR TITULARITAT

CEIP Mare de Dèu de Montserrat Maria Teresa Jiménez Mengíbar Representant professorat Titular

CEIP Mare de Dèu de Montserrat Sebastià Fontrodona Turró Representant pares d'alumnes Titular

CEIP Marià Cubí i Soler Sara Rubio Jiménez Representant  directors i titulars centres Titular

CEIP Marià Cubí i Soler Jordi Rocosa Paez Representant pares d'alumnes Suplent

Maristes Sant Pere Chanel M. Lluïsa Mérida Mengibar Representant  directors i titulars centres Suplent

Maristes Sant Pere Chanel Noemí Silgado Alonso Representant pares d'alumnes Suplent

Maristes Sant Pere Chanel Emma Moreno Sampe Representant d'alumnes Titular

Maristes Sant Pere Chanel Alexander Galinov Representant d'alumnes Suplent

Escola Vedruna Ignasi Rodiera Forroll Representant  directors i titulars centres Suplent

Escola Vedruna Neus Hernández Agout Representant professorat Titular

Escola Vedruna Romy-Wendy Cayo Doornekamp Representant d'alumnes Titular

Escola Vedruna Cristina Cumplido Naranjo Representant d'alumnes Suplent

Escoles Fonlladosa Joana Rabal Oliva Representant professorat Suplent

Escoles Fonlladosa Maria Dolores Parra Maximiniano Representant pares d'alumnes Titular

Escoles Fonlladosa Aniol Sabaté Puig Representant d'alumnes Titular

Escoles Fonlladosa Jan Quer Romero Representant d'alumnes Suplent

Escoles Fonlladosa Carla Ragull Talamàs Representant  directors i titulars centres Suplent  



 
 
Tercer. Aprovar la llista definitiva dels membres integrants del Consell Escolar 

Municipal- Consell Educatiu de Malgrat de Mar: 
 
 
 
 
 
 
 

NOM I COGNOMS CÀRREC

Lurdes Borrell Arigós Presidenta

Isabel Ortiz Vera Vicepresidenta

Marta Puignou Hernández Secretària 

MEMBRES AGRUPACIÓ

GRUPS POLÍTICS
Cinzia Valbonesi Prieto Grup Polític Municipal PSC-CP Titular

Isabel Ortiz Vera Grup Polític Municipal PSC-CP Suplent

M. Carmen Ponsa Monge Grup Polític Municipal JxM Titular

Miguel Ángel Ruiz Giménez Grup Polític Municipal JxM Suplent

Jofre Serret Ballart Grup Polític Municipal JxC-MEM Titular

Lurdes Borrell Arigós Grup Polític Municipal JxC-MEM Suplent

Maria Ester Martínez Tarrés ERC-AM Titular

Joaquim Albert Roig ERC-AM Suplent

Enric Zaldo Aubanell Grup Polític Municipal CUP-AMUNT Titular

PROFESSORAT
Manel Belmonte Gázquez INS Ramon Turró i Darder Titular

Carola Sardà Moral INS Ramon Turró i Darder Suplent

Xavier Alvarez Garcia Escola Marià Cubí i Soler Titular

Núria Carrasco Garriga Escola Marià Cubí i Soler Suplent

Maria Teresa Jiménez Mengíbar Escola Mare de Déu de Montserrat Titular

Laura Soriano Gallardo Escola Mare de Déu de Montserrat Suplent

Lluïsa Forroll García Escoles Fonlladosa Titular

Joana Rabal Oliva Escoles Fonlladosa Suplent

Lluis Robert Hernandez Maristes Sant Pere Chanel Titular

Joan Castellà Aubanell Maristes Sant Pere Chanel Suplent

Neus Hernández Agout Escola Vedruna Titular

Montserrat Marquès Lorenzo Escola Vedruna Suplent

PARES D'ALUMNES
Joan Duran Guich INS Ramon Turró i Darder Titular

Laura Porras Olivé INS Ramon Turró i Darder Suplent

Mercè Tarrés Vilardebó Escola Marià Cubí i Soler Titular

Jordi Rocosa Paez Escola Marià Cubí i Soler Suplent

Sebastià Fontrodona Turró Escola Mare de Déu de Montserrat Titular

Maria Teresa Peña Martinez Escola Mare de Déu de Montserrat Suplent

Maria Dolores Parra Maximiniano Escoles Fonlladosa Titular

Genís Garcia Arias Escoles Fonlladosa Suplent

José M. Gonzalez Muñoz Maristes Sant Pere Chanel Titular

Noemí Silgado Alonso Maristes Sant Pere Chanel Suplent

Eva Roca Vila Escola Vedruna Titular

Ester Egea López Escola Vedruna Suplent

ALUMNES
Vasily Nikitin INS Ramon Turró i Darder Titular

Raquel Duran Urrea INS Ramon Turró i Darder Suplent

Aniol Sabaté Puig Escoles Fonlladosa Titular

Jan Quer Romero Escoles Fonlladosa Suplent

Emma Moreno Sampe Maristes Sant Pere Chanel Titular

Alexander Galinov Maristes Sant Pere Chanel Suplent

Romy-Wendy Cayo Doornekamp Escola Vedruna Titular

Cristina Cumplido Naranjo Escola Vedruna Suplent

PERSONAL ADMINISTRACIÓ I 
Toni Pérez Ortega Escola Mare de Déu de Montserrat Titular

Luz Mateos Domínguez Escola Marià Cubí i Soler Titular

Mireia Puigvert Mallart Maristes Sant Pere Chanel Titular

Maria Victòria García Gambín Escola Vedruna Titular

DIRECTORS I TITULARS CENTRES
Jaume Carles Frisuelos INS Ramon Turró I Darder Titular

Yolanda López Avilés INS Ramon Turró I Darder Suplent

Sara Rubio Jiménez Escola Marià Cubí i Soler Titular

Vicenç Nadal Valiente Escola Mare de Déu de Montserrat Titular

Georgina Girons Torres Escola Mare de Déu de Montserrat Suplent

Josep Ragull Bachiller Escoles Fonlladosa Titular

Carla Ragull Talamàs Escoles Fonlladosa Suplent

M. Antònia Pelegrín Ramo Maristes Sant Pere Chanel Titular

M. Lluïsa Mérida Mengibar Maristes Sant Pere Chanel Suplent

Laura Puig Bargués Escola Vedruna Titular

Ignasi Rodiera Forroll Escola Vedruna Suplent
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Quart. Comunicar els presents acords a tots els interessats. 

 
5. - Dació de compte de l’Informe 13/2022 de la Sindicatura de Comptes relatiu al 
compte general de les corporacions locals, exercici 2020, exp. F1302022000002. 
 
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=20221013&punto=5 
 
Vist l’informe emès per l’interventor municipal en data 21 de setembre de 2022, i que 

literalment diu: 

“ANTECEDENTS 

El Ple de la Sindicatura de Comptes, en sessió de 26 de juliol de 2022 va aprovar 
l’informe 13/2022 relatiu al compte general de les corporacions locals, exercici 2020. 
 
https://www.sindicatura.cat/documents/36414/85841/2022_13_ca.pdf 
 
 
L’Ajuntament de Malgrat de Mar és un dels ajuntaments tractats en l’esmentat 
informe. 
 
Primer. Objecte i abast 
 

L’informe és una revisió limitada dels comptes, estats i de la documentació del 
Compte general i no suposa, en cap cas, una fiscalització dels comptes anuals 
presentats ni de la documentació que els acompanya. Tampoc no suposa que es 
doni la conformitat a la gestió economicofinancera de les entitats locals. 
 
A més de l’objectiu ja esmentat, hi ha altres finalitats associades al procés 
d’elaboració d’aquest informe anual, com són les següents: 
 
• Verificar que els comptes generals tramesos s’ajusten al que disposa la 

normativa i s’envien complets quant a ens integrants i quant a comptes, estats i 

justificants de cadascun d’ells. 

• Comprovar que els comptes tramesos estan degudament aprovats2, tant pel 

que fa a la forma (compliment dels tràmits d’aprovació) com al termini 

(compliment del termini d’aprovació). 

• Verificar que els comptes generals han estat lliurats a la Sindicatura mitjançant 

el procediment regulat, en els formats establerts, dins el termini previst i amb la 

signatura del president o presidenta de cada corporació en qualitat de 

comptedant. 

• Col·laborar en la millora de la formulació dels comptes anuals amb la revisió i 

validació de les dades comptables lliurades i amb la comunicació a la corporació 

local corresponent de les incidències, irregularitats, incongruències o 

mancances detectades, perquè puguin explicar-les, justificar-les o esmenar-les, 

segons escaigui. 

http://videoacta.ajmalgrat.cat/?pleno=20221013&punto=5


•  Col·laborar en l’actualització de la informació i de les dades inscrites en el 

Registre del sector públic local de Catalunya (RSPLC). 

•  Aportar les propostes i mesures de caràcter general que es considerin 

adequades per millorar la tramesa i la presentació dels comptes dels ens locals 

catalans tant pel que fa al nombre de corporacions que els trameten com al 

contingut 

 
Segon. Dades relatives a l’Ajuntament de Malgrat de Mar 

 
De l’esmentat informe se’n desprenen les següents dades relatives a l’Ajuntament : 
 

 Estat de situació dels comptes generals tramesos pels ens locals i dels comptes 

de les entitats dependents que els acompanyen : 

 

Codi d’identificació 81108 0 00

Nom Malgrat dfe  Mar

Població 18,772

Partic. (%) -

Estat
Compte general lliurat 

complet a 15.10.2021

Data d’aprovació 15/07/2021

Estat de liquidació del pressupost S

Estat del romanent de tresoreria S

Balanç. S

Compte del resultat economicopatrimonial / 

Compte de pèrdues i guanys
S

Estat de canvis en el patrimoni net S

Estat de fluxos d’efectiu S

Documentació complementària de tresoreria S

Memòria S
 

 
 
Tercer. 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 amb la disposició addicional sisena, de la Llei 
26/2016, de 23 de desembre” 

 
 
El Ple es dona per assabentat de l’informe de l’informe d’intervenció de data 21 

de setembre de 2022 i que s’ha donar per reproduït literalment a la part 

expositiva. 
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6. - Moció presentada pel GPM ERC-AM per exigir inversions pendents i millores 
al sistema de rodalies, exp. A1302022000011. 

 
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=20221013&punto=6 
 
Parlar de Rodalies és parlar d’incompliments de l’Estat. De fet, del 36% d’incompliment 
en l’execució de les inversions del govern del PSOE, que es va arrossegant, 
majoritàriament és de manca d’inversions en el transport ferroviari. Una deixadesa per 
part del govern de Pedro Sánchez que afecta a més de 400.000 usuaris que utilitzen 
diàriament aquest servei i en pateixen recurrentment les seves clares deficiències i les 
mancances històriques.  
 
Aquest cop, ha estat notícia per una fallada del sistema que va deixar els usuaris 
sense servei durant unes hores a principis de setembre en una jornada laboral. Però 
els retards i anul·lacions són constants. 
 
La xarxa de Rodalies i els serveis de mitja distància són clau per a la mobilitat diària 
del país, i per garantir una mobilitat sostenible que permeti avançar de l’hegemonia 
dels vehicles privats cap a sistemes compartits. En plena emergència climàtica, 
permetre que es generi aquesta constant desconfiança i aversió cap al sistema de 
transport públic és una irresponsabilitat i una mala gestió política.  
 
L’any 2010 la Generalitat va assumir responsabilitats de supervisió en virtut del que 
havia de ser el traspàs de la competència, sota una titularitat atorgada per l’article 169 
de l’estatut, encara que amb dos anys de retard. El Govern de Catalunya va assumir la 
gestió dels trens (horaris, freqüència de pas, tarifes i informació als usuaris). La 
titularitat, gestió i explotació de la infraestructura d’estacions, vies i andanes, va seguir 
en mans d'Adif, l'empresa pública que depèn del Ministeri de Foment, en mans de 
Raquel Sánchez. De fet, l’operadora del servei ha quedat condicionada a un senzill 
conveni amb la mateixa Renfe-operadora i qualsevol opció de millora horària ha sofert 
constantment les limitacions d’una infraestructura àmpliament afectada per una 
desinversió i manca de manteniment per part del Ministeri de Foment (Adif). 
 
Pel que fa a la inversió, dels 4.300 milions previstos en el Pla Rodalies 2008-2015 
només se’n va executar un 13%. D’aquesta quantitat, el 60% es va gastar en el nou 
accés a l’aeroport del Prat. I del Pla Rodalies 2020-2030 sols s’ha executat per ara el 
8,7%. I dels 2.100 milions previstos entre 2016 i 2020 en inversions d'Adif i Renfe a 
Catalunya, només se n'ha executat el 40%. 
 
Tot plegat un despropòsit que la ciutadania catalana pateix cada dia amb greus 
conflictes en la seva mobilitat quotidiana, que els porta a utilitzar el vehicle privat com 
a única alternativa real, viable per anar a treballar, o a estudiar o a fer gestions 
imprescindibles en dies laborables. El resultat és el descrèdit del sistema de transport 
públic i la desconfiança dels usuaris pels seus retards constants i la sobreocupació en 
hora punta.  
 
És urgent i imprescindible executar les inversions pendents i les millores necessàries 
per dignificar i garantir un servei digne per a milers d’usuaris. Catalunya mereix un 
transport públic de qualitat. 

http://videoacta.ajmalgrat.cat/?pleno=20221013&punto=6


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

 
Primer. Exigir al Govern de l’Estat l'execució urgent de la inversió infraestructural 

pendent a tot el sistema ferroviari català per assolir una xarxa de qualitat, complint els 
terminis del Pla de Rodalies i afegint-hi les millores necessàries per incrementar la 
capacitat i seguretat de la xarxa, millorar la integració urbana, renovar el parc mòbil, 
augmentar l’accessibilitat, adequar estacions i, en general, totes les eines d’atenció a 
l’usuari. 
 
Segon. Instar al Govern de l’Estat a completar íntegrament el traspàs del Servei de 

Rodalies i les infraestructures d’aquest servei, acompanyat dels recursos necessaris 
per a la seva gestió. 
 
Tercer. Instar a totes les administracions a treballar en la línia dels objectius de 

desenvolupament sostenible 2030 i de la mitigació dels efectes del canvi climàtic, amb 
accions per incrementar l’ús del tren en detriment del vehicle privat.  
 
Quart. Demanar al Govern de la Generalitat i al de l’Estat que totes les inversions 

ferroviàries al conjunt de Catalunya es prioritzin tenint en compte les necessitats 
d’equilibri territorial del país i segons els plans específics de mobilitat, les taules de 
mobilitat territorials, els projectes de tren-tramvia plantejats per a nuclis urbans i els 
desplegaments pendents de xarxa ferroviària a comarques. 
 
Cinquè. Demanar al govern de la Generalitat que, una vegada assumit plenament 
aquest servei, elabori un pla de gestió que elevi l’estàndard de prestació del servei de 
Rodalies per proporcionar un servei de qualitat i atractiu per a les persones usuàries. 
 
Sisè. Comunicar aquest acord a tots els grups polítics del Parlament de Catalunya i 

del Congrés dels Diputats, al Departament de Polítiques Digitals i Territori, al Ministeri 
de Foment i difondre’l a la ciutadania. 
 
 7. - Moció presentada pel  GPM ERC-AM per a la implantació del Servei de 
Bústia Ètica, exp. A1302022000012. 

 
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=20221013&punto=7 
 
Atès que l’ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, obliga a tota entitat, decisora o 

executora, que participi en l’execució de mesures del Pla de Recuperació, 

Transformació i Resiliència (PRTR), a disposar d’un “Pla de mesures antifrau” que 

prevegi l’existència de mesures de detecció (annex II.B.5) 

 

 

 

http://videoacta.ajmalgrat.cat/?pleno=20221013&punto=7
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Atès que l’Ajuntament de Malgrat de Mar participa en la presentació de  projectes al 

finançament dels Fons Next Generation i per aquesta raó ha de complir amb tots els 

requisits establerts en la normativa, especialment en l’Ordre HFP/1030/2021, de 29 de 

setembre. 

 

Atès que  l’Ajuntament de Malgrat de Mar ha de mostrar-se  fermament compromès 

amb la Unió Europea per a prevenir, detectar, corregir i perseguir qualsevol conducta 

irregular o fraudulenta relacionada amb la gestió i execució dels Fons Europeus  i 

alineat amb els requisits i recomanacions que estableix l'Ordre HF/1030/2021, de 29 

de setembre, per la qual es configura el Sistema de Gestió del Pla de Recuperació, 

Transformació i Resiliència i altra normativa europea i nacional d'aplicació (PRTR). 

 

Atès que entre  les mesures  Antifrau, destinades a la detecció de possibles fraus, 

s’inclou la creació d’un Canal d’Alertes, a través del qual qualsevol persona que tingui 

coneixement de fets que pugin ser constitutius de frau o irregularitat, en relació a 

projectes finançats total o parcialment amb càrrec a fons procedents de la Unió 

Europea, pugui alertar d’aquesta situació. 

 

Atès allò que preveu l’article 7.3.a de la Llei 29/2010, de l’ús dels mitjans electrònics al 

sector públic de Catalunya, el Consorci AOC té l’atribució de desenvolupar aplicacions, 

eines i serveis electrònics i promoure’n l’ús per les entitats que integren el sector públic 

de Catalunya. 

 

Atesa l’adhesió  vigent de l’Ajuntament de Malgrat de Mar al  Consorci AOC. 

 

Atès que sota la denominació Bústia Ètica, el Consorci Administració Oberta de 

Catalunya (Consorci AOC) engloba els serveis que ha desenvolupat per tal d'ajudar a 

donar resposta a la Directiva (UE) 2019/1937 de protecció de persones alertadores i 

oferir un servei tecnològic comú de bústia ètica adreçat als ens públics catalans. 

 

Atès que el servei Bústia Ètica reforça els mecanismes de prevenció, detecció i 

correcció del frau, la corrupció i els conflictes d’interès en la gestió i execució dels fons 

vinculats al PRTR. 

Atès allò que preveu l’article 6 del Codi de Conducta dels Alts Càrrecs de l’Ajuntament 

de Malgrat de Mar, aprovat definitivament en sessió del 10 de maig de 2018, la 

Comissió de Seguiment del Codi té les funcions, entre d’altres, de rebre queixes en 

relació amb la conducta ètica dels alts càrrecs i donar-los el tràmit que correspongui en 

cas d’incompliment del Codi. 

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

 
Primer.  Iniciar els tràmits requerits per la presentació al Consorci AOC de la sol·licitud 

d’alta al servei Bústia Ètica. 
 



Segon. Manifestar el  compromís d’ acceptar les condicions generals  i específiques 

que regulen la prestació del servei per part del Consorci AOC. 
 
Tercer. Manifestar el  compromís  d’Habilitar al Consorci AOC com a encarregat del 

tractament de les dades de caràcter personal ,establint-ho d’aquesta manera a la 
sol·licitud i a les condicions generals i especifiques que regulen la prestació del Servei. 
 
Quart. Manifestar el  compromís d’ informar a la persona de qui es cedeixen dades de 

tots els termes del tractament de les seves dades que durà a terme el Consorci AOC i 
que consten al dret d'informació del formulari normalitzat “Sol·licitud d’alta o 
modificació al servei Bústia Ètica – Mòdul d’e-TRAM”. 
 
Cinquè. Manifestar el  compromís de formalitzar i tramitar la sol·licitud d’alta 

mitjançant el formulari normalitzat “Sol·licitud d’alta o modificació al servei Bústia Ètica 
– Mòdul d’e-TRAM” disponible a la plataforma EACAT. 
 
Sisè. Manifestar el  compromís  de donar trasllat de l’acord de sol·licitud del servei 

Bústia Ètica, a efectes del seu coneixement, a la Unitat Antifrau, que tindrà per objecte 
actuar i examinar les denúncies o alertes rebudes a través del d’aquest canal, així com 
la prevenció, detecció i correcció del frau, la corrupció i els conflictes d’interès en la 
gestió i execució dels fons vinculats al PRTR, i a la Comissió de Seguiment del Codi 
de conducta dels Alts Càrrecs de l’Ajuntament de Malgrat de Mar, que tindrà per 
objecte rebre i gestionar les comunicacions que siguin del seu àmbit competencial, 
estipulat a l’article 6 del Codi, aprovat al Ple el 10 de maig de 2018. 
 
Setè. Manifestar el  compromís  a difondre i publicitar al conjunt de la plantilla de 

l’Ajuntament de Malgrat de Mar  la implantació del servei de Bústia Ètica, mitjançant 
materials que informin del funcionament i les finalitats de la plataforma, així com a la 
web corporativa pel coneixement d’aquest nou canal de comunicació amb la 
ciutadania. 
 
 8. - Presa de raó de les resolucions de l'Alcaldia des del 2973/22 fins la 
3354/2022 

 
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=20221013&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=20221013&punto=9 
 
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=20221013&punto=8
http://videoacta.ajmalgrat.cat/?pleno=20221013&punto=9
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