RELACIÓ DE PROPOSTES DEL PLE MUNICIPAL

19 d´abril de 2018

Núm. PLE2018000006
Relació de propostes del Ple Municipal en sessió ordinària de l'Ajuntament del
Masnou del dia 19 d´abril de 2018.
1. - Aprovació, si escau, de l'esborrany de l'acta del Ple ordinari del 15 de febrer
de 2018.
2. - Informacions i comunicacions de l'Alcaldia.
3. - Donar compte dels decrets d'Alcaldia.
4. - Donar compte del decret d'aprovació del marc pressupostari a mig termini
2019-2021, d'acord amb el que estableix la LO 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat
Pressupostària i Sostenibilitat Financera.
Primer.-Donar compte del decret d’aprovació del marc pressupostari 2019-2021, amb
número 2018LLDA000620, d’acord amb el que estableix l’article 6 de l’Ordre
HAP/2015/2012, d’1 d’octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions de
subministrament d’informació previstes a la LO 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat
Pressupostària i Sostenibilitat Financera.
Segon. Donar compte de la comunicació de les dades al Ministeri d’Hisenda i Funció
Pública dintre del termini establert, que és el 15 de març de 2017.
5. - Rectificació de l'inventari general de béns i drets de l'Ajuntament a
31/12/2017.
1. En data 26 de gener de 2017, el Ple de la corporació va aprovar l’inventari
general de béns i drets de l’Ajuntament del Masnou a 31/12/2015.
2. En data 16 de novembre de 2017, el Ple de la corporació va aprovar la
rectificació de l’inventari general de béns i drets de l’Ajuntament del Masnou a
31/12/2016.
3. Vist l’informe conjunt de secretaria i intervenció que consta a l’expedient.
Normativa d’aplicació
-

Llei 33/2003, de 3 de novembre, de patrimoni de les administracions públiques
(LPAP).
Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament de patrimoni
dels ens locals.
Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de
les disposicions legals vigents en matèria 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 (TRLMRLC).

Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa.

ACTS1005
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En virtut de tot el que s’ha exposat, es proposa, al Ple de la corporació, l’adopció dels
acords següents:
Primer. Aprovar la rectificació de l'inventari general de béns i drets de l'Ajuntament del
Masnou actualitzat a data 31 de desembre de 2017.
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Segon. Trametre còpia de la rectificació, degudament autoritzada pel secretari de la
Corporació, al Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya i a la
Subdelegació de Govern.
Tercer. Publicar-ho al Portal de Transparència de l’Ajuntament del Masnou.
6. - Canvi de modalitat de la garantia definitiva dipositada per l’empresa Serveis
per a la infància Créixer Junts, SL.LIC 1-2014.
Vist que el Ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària de data 19 de juny de 2014, va
adjudicar el lot 2 del contracte de gestió, en règim de concessió, del servei d’escoles
bressol municipals, corresponent a la gestió indirecta del servei d’escola bressol
municipal La Barqueta, a l’empresa Serveis per a la Infància Créixer Junts SL.
Vist que Serveis per a la Infància Créixer Junts, SL amb CIF B63248629 va constituir
la garantia definitiva mitjançant aval bancari de l’entitat financera Caixabank, SA el dia
6 de juny de 2014, per import de 55.408,67€.
Vist que en data 15 de febrer de 2018, la senyora (.../...), en nom i representació de
l’empresa Serveis per a la Infància Créixer Junts, SL va presentar una instància on
sol·licita fer un canvi de la garantia definitiva per canvi de l’entitat financera amb la que
treballen.
Vist que la garantia original va ser constituïda mitjançant aval bancari i ara sol·liciten
canviar-la per una assegurança de caució, de l’entitat Millennium Insurance Company,
LTD, pel mateix import que el de la garantia original.
Vist l’informe emès pel tresorer municipal de data 19 de febrer de 2018, en què
manifesta que la nova assegurança de caució, s’ajusta a la normativa vigent i que
garanteix de forma equivalent a l’anterior aval bancari, la prestació del servei.
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa.
En virtut de tot el que s’ha exposat, es proposa, al Ple de la corporació, l’adopció dels
acords següents:
Primer. Acceptar la constitució de la nova garantia definitiva mitjançant assegurança
de caució de l’empresa Serveis per a la Infància Créixer Junts, SL amb CIF
B63248629 amb l’entitat Millenium Insurance Company, LTD, per import de 55.408,67
€.
Segon. Retornar a Serveis per a la Infància Créixer Junts, SL, la garantia original,
constituïda mitjançant aval bancari de l’entitat Caixabank, SA.
Tercer. Notificar el present acord a Serveis per a la Infància Créixer Junts, SL
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Quart. Comunicar el present acord a Intervenció i Tresoreria
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7. - Aprovació inicial expedient 09/2018 de modificació per crèdit extraordinari
mitjançant baixa.
En data 4 d’abril es presenta informe de petició de
modificació de crèdit del
pressupost vigent, mitjançant crèdit extraordinari, per poder complir amb l’objecte de
les subvencions que es pretenen concedir per al foment de l’economia local, la
consolidació del teixit productiu i l’impuls del mercat de treball, on el l’objecte de les
subvencions s’estableix la Línia 1. Inversions Locals, doncs a l’actualitat sols està
pressupostat per despesa ordinària i no per inversions.
Davant la necessitat de realitzar les despeses previstes anteriorment, comprovat que
en el Pressupost vigent no existeixen els crèdits suficients, de conformitat amb l’article
177.2 RDL 2/2004, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei reguladora de les
Hisendes Locals i l’article 38 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril.
Vist l’informe emès per l’interventora accidental, en relació a l’esmentat expedient de
crèdit extraordinari.
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa.
En virtut de tot el que s’ha exposat, es proposa, al Ple de la corporació, l’adopció dels
acords següents:
Primer.- Aprovar inicialment l’expedient núm. 09/2018, de concessió de crèdit
Extraordinari finançat amb baixa de despesa de capítol 4, segons el següent detall de
les aplicacions de despeses que s’especifiquen a continuació:
INCREMENT DESPESES
Aplicació
PE 43300 77000
A Empreses privades

Crèdit

Mod.
despeses

Crèdit Final

0,00

10.000,00

10.000,00

0,00

10.000,00

10.000,00

BAIXA DE DESPESES
Aplicació
PE 43300 47900
Subvencions emprenedors

Crèdit
72.759,48
72.759,48

Mod.
Crèdit Final
despeses
-10.000,00
62.759,48
-10.000,00

62.759,48
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Segon.- Exposar al públic la modificació esmentada pel termini de quinze dies a la
Intervenció municipal de l’Ajuntament, mitjançant un edicte al BOP i a l’e-tauler de la
corporació als efectes d'examen i possibles reclamacions pels interessats així com al
portal de transparència.
Aquest acord es considerarà definitiu si no s’hi produeixen reclamacions en contra
durant el termini d’exposició pública, i entrarà en vigor en l’exercici al qual es refereix,
quan s’hagi complert el que disposen l’article 112.3 de la Llei 7/85, de 2 d’abril,
reguladora de les bases de règim local, i l’article 169 del Reial decret legislatiu 2/2004,
de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals.
Expedient núm. PLE2018000006
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8. - Aprovar inicialment les bases específiques reguladores de la concessió
d’unes subvencions per al foment de l’economia local, la consolidació del teixit
productiu i l’impuls del mercat de treball, a atorgar pel procediment de
concurrència competitiva.
Vist que des de l’any 2015, l’Ajuntament del Masnou ha vingut realitzant convocatòries
públiques anuals de subvencions adreçades a empreses de nova creació, a partir de la
dotació en el pressupost dels corresponents crèdits de despeses i de l’aprovació
successiva de les bases específiques adients.
Atesa la voluntat de l’equip de govern de mantenir l’activitat subvencionadora
adreçada a col·laborar amb les iniciatives del teixit empresarial local, per tal de
contribuir al seu desenvolupament.
Atesa la necessitat de fer una revisió exhaustiva i en profunditat de les característiques
d’aquestes subvencions, a partir dels seus resultats, dels comentaris i suggeriments
rebuts i de les experiències conegudes d’altres municipis.
Vist l’informe del Gerent municipal de data 4 d’abril de 2018 en que s’expliquen les
característiques bàsiques i els objectius de la nova proposta de subvencions, i en què
s’expressa la necessitat de tramitar l’aprovació de les bases específiques reguladores
de la concessió d’unes subvencions per al foment de l’economia local, la consolidació
del teixit productiu i l’impuls del mercat de treball, a atorgar pel procediment de
concurrència competitiva.
Vist el text d’aquestes bases específiques que forma part de l’expedient.
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa.
En virtut de tot el que s’ha exposat, es proposa al Ple de la corporació, l’adopció dels
acords següents:
Primer. Aprovar inicialment les bases específiques reguladores de la concessió d’unes
subvencions per al foment de l’economia local, la consolidació del teixit productiu i
l’impuls del mercat de treball, a atorgar pel procediment de concurrència competitiva,
segons el text que consta a l’expedient.
Segon. Sotmetre aquestes bases específiques a informació pública per un termini de
30 dies hàbils, mitjançant la inserció dels anuncis corresponents al Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona (BOPB), al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya
(DOGC), al tauler d’edictes electrònic de l’Ajuntament (e-Tauler) i al portal de
transparència del web municipals, als efectes de presentació d’al·legacions o
reclamacions, si s’escau. El termini d’informació pública començarà a comptar a partir
de l’endemà del dia de la publicació de l’anunci al BOPB.

ACTS1005
v. 2017/11

L’expedient es podrà consultar al departament de Promoció Econòmica, situat a la
Casa del Marquès, passeig de Joan Carles I, número 12, del Masnou (Barcelona,
08320), de dilluns a divendres de 8:30 a 14:00 hores i al tauler d’edictes electrònic de
l’Ajuntament.
Tercer. Considerar aprovades definitivament aquestes bases específiques en el cas
que no es presenti cap al·legació o reclamació, sense necessitat de cap tràmit ulterior i
procedir a continuació a la publicació del text íntegre al BOPB.
Expedient núm. PLE2018000006
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9. - Aprovar inicialment les bases específiques reguladores de la concessió
d’ajuts sobre la quota de l’impost sobre béns immobles a favor de persones amb
escassa capacitat econòmica.
Atès que des de l’any 2014 l’Ajuntament del Masnou ha vingut realitzant convocatòries
públiques anuals d’ajuts sobre la quota de l’impost sobre béns immobles a favor de
persones amb escassa capacitat econòmica, a atorgar pel procediment de
concurrència competitiva.
Atès que des de la regidoria d’Acció Social, considerant el compromís adquirit
inicialment l’any 2014 i refermat anualment en els successius pressupostos municipals,
creu necessari procedir a la tramitació d’una nova convocatòria.
Atès que per a realitzar aquesta convocatòria cal aprovar unes bases específiques
reguladores, el text de les quals ha estat objecte d’una revisió detallada.
Vist l’informe del gerent municipal de data 27 de març de 2018, en el qual es detallen
els canvis proposats en aquelles bases específiques i es considera necessari que des
de la regidoria d’Acció Social es tramiti la seva aprovació.
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa.
En virtut de tot el que s’ha exposat, es proposa, al Ple de la corporació, l’adopció dels
acords següents:
Primer. Aprovar inicialment les bases específiques reguladores de la concessió d’ajuts
sobre la quota de l’impost sobre béns immobles a favor de persones amb escassa
capacitat econòmica, segons el text que consta a l’expedient.
Segon. Sotmetre aquestes bases específiques a informació pública per un termini de
30 dies hàbils, mitjançant la inserció dels anuncis corresponents al Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona (BOPB), al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya
(DOGC), al tauler d’edictes electrònic de l’Ajuntament (e-Tauler) i al portal de
transparència del web municipals, als efectes de presentació d’al·legacions o
reclamacions, si s’escau. El termini d’informació pública començarà a comptar a partir
de l’endemà del dia de la publicació de l’anunci al BOPB.
L’expedient es podrà consultar al departament d’Acció Social de l’Ajuntament del
Masnou, situat a l’Edifici Roger de Flor, carrer Roger de Flor 23, 08320 El Masnou
(Barcelona), de dilluns a divendres de 8:30 a 14 hores i al tauler d’edictes electrònic de
l’Ajuntament.
Tercer. Considerar aprovades definitivament aquestes bases específiques en el cas
que no es presenti cap al·legació o reclamació, sense necessitat de cap tràmit ulterior i
procedir a continuació a la publicació del text íntegre al BOPB.
10. - Aprovar inicialment el Pla d’Igualtat Municipal 2016-2020.

ACTS1005
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Atès que l’Ajuntament del Masnou va aprovar el primer Pla d’igualtat d’oportunitats
l’any 2005 i que l’any 2008 es va aprovar el Pla d’Igualtat d’oportunitats del Masnou
2008-2013 (PLIO).
Atesa la voluntat de l’Ajuntament d’elaborar un nou pla d’acció en matèria d’Igualtat.
Expedient núm. PLE2018000006
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Vist l’informe de la tècnica d’igualtat amb data 28 de març de 2017 sobre la necessitat
d’aprovació del Pla d’Igualtat Municipal 2016-2020.
Vist que la finalitat del mateix és poder abordar tots i cadascun dels àmbits d’anàlisi i
poder millorar aquells aspectes que a nivell municipal calen per reforçar o millorar per
tal de poder contribuir cap a una societat més justa basada en la igualtat home-dona.
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa.
En virtut de tot el que s’ha exposat, es proposa, al Ple de la corporació, l’adopció dels
acords següents:
Primer. Aprovar inicialment el Pla d’Igualtat Municipal 2016-2020, segons el text que
figura a l’expedient.
Segon. Sotmetre a informació pública el present acord i el text del Pla d’Igualtat
Municipal 2016-2020 pel termini de trenta dies hàbils, a fi que s’hi puguin presentar
al·legacions i reclamacions, mitjançant la inserció dels anuncis corresponents al
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya, a un dels mitjans de comunicació escrita diària, a la publicació “El Masnou
Viu” i al Tauler d’edictes electrònics de l’Ajuntament. El termini d’informació pública
començarà a comptar a partir de l’endemà del dia de la publicació de l’anunci al BOPB.
L’expedient es podrà consultar al Departament d’Acció social, carrer Roger de Flor 23,
08320 El Masnou, de dilluns a divendres de 8.30 a 14 hores.
Tercer. Disposar que si no s’hi formula cap al·legació ni reclamació durant el termini
d’informació pública i d’audiència, el Pla d’Igualtat Municipal 2016-2020 que ara
s’aprova inicialment, quedarà aprovat definitivament sense necessitat de cap tràmit
ulterior, i es procedirà directament a la seva publicació.
11. - Aprovació de la modificació del Pla Parcial 10 "Llevant" en l’àmbit de la
parcel·la C5.
Vist l’expedient que es tramita en relació amb l’aprovació de la modificació del Pla
Parcial 10 “Llevant” en l’àmbit de la parcel·la C5, a instància de la mercantil
TRELIMERA, SL.
Atès que, amb data 23 de juny de 2017, la Junta de Govern Local de data 23 de
novembre de 2017 va aprovar inicialment la documentació presentada per la referida
empresa.
Atès que, sotmès l’expedient a informació pública, no s’han presentat al·legacions.
Vist l’informe favorable emès per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona
amb data 1 de febrer de 2018.

ACTS1005
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Vist l’informe jurídic emès amb data 26 de febrer de 2018 per la tècnica de gestió de
l’Àrea de Territori, en el qual es manifesta textualment el següent:
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“Antecedents:
Per acord de la Junta de Govern Local de data 23 de juny de 2016 es va aprovar
inicialment la modificació del Pla Parcial 10 “Llevant” a l’àmbit de la parcel·la C5,
promoguda per la mercantil TRELIMERA, SL.
En data 4 d’octubre de 2016 la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona va
emetre informe desfavorable respecte a la referida modificació de pla parcial, establint
com a prescripció que cal que s’aclareixi si l’objecte del document és una actuació
aïllada de dotació pròpia del sòl urbà consolidat, cas en el qual caldrà fer la tramitació
que correspongui, o bé configurar la modificació com de pla parcial, sempre que
aquest doni cabuda a les determinacions que s’hi preveuen i, en aquest cas, caldrà
refer la justificació del document.
En data 14 de juny de 2017, el senyor (.../...), en representació de la mercantil
TRELIMERA, SL va presentar novament la referida modificació del Pla Parcial 10
“Llevant”, en el qual es modificaven les càrregues urbanístiques que constaven en el
document aprovat inicialment, incrementant la cessió de sòl destinat a espai lliure,
motiu pel qual, es va considerar que es tractava una modificació de caràcter
substancial del document, requerint-se l’aprovació inicial de la modificació proposada.
A la vista de l’informe favorable emès per l’arquitecte municipal en data 23 de juny de
2017, la Junta de Govern Local de data 23 de novembre de 2017 va aprovar
inicialment de nou el document.
Sotmès a informació pública el document aprovat inicialment no s’han presentat
al·legacions.
Amb data 1 de febrer de 2018 la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona ha
emès informe favorable a la Modificació del Pla Parcial aprovada inicialment.
Fonaments de dret:
Segons preveu l’article 81 de del Text refós de la Llei d’Urbanisme, aprovat per decret
legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, correspon als ajuntaments, sens perjudici del que
estableix l'article 77.7, un cop vist l'informe de la comissió territorial d'urbanisme
competent, l'aprovació definitiva d’entre d’altres, dels plans parcials urbanístics que
afecten llur terme municipal i que són promoguts d'acord amb les determinacions d'un
pla d'ordenació urbanística municipal o d'un programa d'actuació urbanística municipal.
Els articles 85 i següents del mateix text legal preveuen el procediment a seguir per a
l’aprovació de les figures de planejament.
D’acord amb el que preveu l’article 22.2 c) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril reguladora de
les Bases de Règim Local, l’aprovació definitiva de la modificació de Pla Parcial és
competència del Ple, essent suficient la majoria simple dels membres presents.
Aprovada definitivament la modificació de Pla Parcial, s’haurà de publicar la normativa
en el Butlletí Oficial de la Província a efectes de la seva executivitat.

ACTS1005
v. 2017/11

Així mateix, s’haurà de notificar l’acord al promotor de la modificació.
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De conformitat amb el que preveu l’article 88 del Text refós de la Llei d’Urbanisme,
s’haurà de lliurar a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona, una còpia
diligenciada de la documentació tècnica i administrativa, als efectes d'informació,
coordinació i arxivament.
Conclusions:
A la vista de l’exposat, considero que es pot procedir a l’aprovació definitiva de la
modificació del Pla Parcial 10 “Llevant”, en l’àmbit de la parcel·la C-10.”
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa.
En ús de les atribucions conferides a la Corporació Municipal, es proposa l’adopció del
següent acord:
PRIMER.- Aprovar definitivament la modificació del Pla Parcial 10 “Llevant” en l’àmbit
de la parcel·la C-5 promogut per la mercantil TRELIMERA, SL, a l’empara dels articles
81 i 85 i següents del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text
refós de la Llei d’urbanisme.
SEGON.- Publicar aquest acord, i les normes urbanístiques corresponents en el
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.
TERCER.- Notificar aquest acord a TRELIMERA, SL com a promotora del document.
QUART.- Trametre còpia de la documentació tècnica i administrativa de la tramitació
de la modificació del Pla Parcial 10 “Llevant en l’àmbit de la parcel·la C5 a la Comissió
Territorial d’Urbanisme de Barcelona, de conformitat amb el que preveu l’article 88 de
l’esmentat Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la
Llei d’urbanisme.
12. - Aprovació definitiva de l'Avanç de pla parcial i divisió en subsectors del
sector industrial Pla Parcial 3 "Camí del Mig".
Vist l’expedient que es tramita en relació amb l’aprovació de l’avanç del Pla Parcial 3
“Camí del Mig” i de la seva divisió en subsectors, tramitat a instància de les mercantils
Investholding JD, SL i Inversiones Inmobiliarias Canvives.
Atès que, amb data 9 de febrer de 2017, la Junta de Govern Local va aprovar
inicialment la documentació presentada per les referides empreses.
Atès que, sotmès l’expedient a informació pública i notificada l’aprovació inicial del
document a tots els propietaris inclosos en el sector, s’han presentat els escrits
d’al·legacions següents:
-

Estación de Servicio Masnou, SL
Sra. (.../...)
Sra. (.../...)
Trelimera, SL, Sra. (.../...)i Sr. (.../...).
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Atès que han emès informe sectorial els següents organismes:
-

Subdirecció general de Planificació Ferroviària del Ministeri de Foment.
ADIF.
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-

Direcció general de Sostenibilitat de la Costa i del Mar del Ministeri de Medi
Ambient.
Direcció General d’Indústria.
Direcció General de Comerç
Servei Territorial de Carreteres de Barcelona del Departament de Territori i
Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya.

Vist l’informe favorable amb prescripcions emès per la Comissió Territorial
d’Urbanisme de Barcelona amb data 27 d’abril de 2017.
Vist l’informe tècnic emès amb data 28 de març de 2018 per l’arquitecte municipal, en
el qual consta la proposta de resolució de les al·legacions presentades amb contingut
tècnic.
Vist l’informe jurídic emès amb data 4 d’abril de 2018 per la tècnica de gestió de l’Àrea
de Territori, en el qual es proposa desestimar la totalitat de les al·legacions
presentades amb contingut jurídic.
Vist l’informe tècnic emès amb data 28 de març de 2018 per l’arquitecte municipal, en
relació amb els informes sectorials emesos.
Atès que amb data 4 d’abril de 2018, l’arquitecte (.../...) ha presentat un nou document
de l’avanç de Pla Parcial 3 “Camí del Mig” i la seva divisió en subsectors en el que
s’incorporen les esmenes pendents de resolució dels informes sectorials sol·licitats.
Vist l’informe tècnic emès amb data 4 d’abril de 2018 per l’arquitecte municipal en el
qual es manifesta textualment el següent:
“En data 9 de febrer de 2017, la Junta de Govern Local de l’Ajuntament del Masnou va
aprovar, amb caràcter inicial, l’Avanç del Pla parcial 3, “Camí del Mig” i la seva divisió
en subsectors.
En data 04 d’abril de 2018, (.../...), ha presentat un nou document de l’Avanç del Pla
parcial 3, “Camí del Mig” i la seva divisió en subsectors. Aquest nou document justifica
les esmenes pendents de resolució per les al·legacions presentades i els informes
sectorials sol·licitats, d’acord amb els informes tècnics de data 28 de març de 2018, a
excepció de l’errada material que fa referència al sostre total del sector per aplicació
de l’índex d’edificabilitat bruta (IEB). D’acord amb la fitxa del Pla parcial, aprovada en
la Modificació puntual del PGO en l’àmbit del Camí del Mig, l’IEB del sector és de
0,6539 m2st/m2s, que cal aplicar sobre la superfície de 140.818,43 m2s, justificada
per l’avanç, resultant un sostre total de 92.081,17 m2st., i no els 92.086,23 m2st que
consten en el document presentat.
Per tant, per tot allò exposat, el tècnic que subscriu informa favorablement el document
de l’Avanç del Pla parcial 3, “Camí del Mig” i la seva divisió en subsectors, presentat
en data 04 d’abril de 2018, amb la condició de que s’incorpori d’ofici la correcció
següent:

ACTS1005
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-Modificar la taula de l’article 1.Fitxa Subsector PP-3.1, de la normativa urbanística,
fent constar que el sostre edificable és de 55.904,93 m2st.”
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa.
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En ús de les atribucions conferides a la Corporació Municipal, es proposa l’adopció del
següent ACORD:
PRIMER.- Desestimar la totalitat de les al·legacions presentades, excepte l’al·legació
vuitena que consta en l’escrit presentat per la mercantil Trelimera, SL, la senyora
(.../...) i el senyor (.../...), de conformitat amb el contingut dels informes emesos per
l’arquitecte municipal i per la tècnica de gestió de l’Àrea de Territori, amb dates 28 de
març i 4 d’abril, respectivament, els quals es notificaran als interessats juntament amb
el present acord.
SEGON.- Aprovar definitivament l’avanç de Pla Parcial 3 i la seva divisió en
subsectors, a l’empara dels articles 81 i 85 i següents del Decret legislatiu 1/2010, de 3
d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme i l’article 114 del Decret
305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme, un
cop s’han incorporat les prescripcions que consten en els informes sectorials, al qual,
tal i com es recull en l’informe emès per l’arquitecte municipal amb data 4 d’abril de
2018, s’haurà d’incorporar d’ofici la correcció següent:
“Modificar la taula de l’article 1.Fitxa Subsector PP-3.1, de la normativa urbanística,
fent constar que el sostre edificable és de 55.904,93 m2st.”
TERCER.- Publicar aquest acord en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.
QUART.- Notificar aquest acord a tots els propietaris inclosos en el sector.
CINQUÈ.- Trametre còpia de la documentació tècnica i administrativa de la tramitació
de l’avanç de Pla Parcial 3 i la seva divisió en subsectors a la Comissió Territorial
d’Urbanisme de Barcelona, de conformitat amb el que preveu l’article 88 de l’esmentat
Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
d’urbanisme.
13. - Aprovació definitiva Pla Parcial 3 "Camí del Mig", subsector 1.
Vist l’expedient que es tramita en relació amb l’aprovació del Pla Parcial 3, subsector
1, tramitat a instància de les mercantils Investholding JD, SL i Inversiones Inmobiliarias
Canvives.
Atès que, amb data 9 de febrer de 2017, la Junta de Govern Local va aprovar
inicialment la documentació presentada per les referides empreses.
Atès que, sotmès l’expedient a informació pública i notificada l’aprovació inicial del
document a tots els propietaris inclosos en el sector, s’han presentat els escrits
d’al·legacions següents:
-

Estación de Servicio Masnou, SL
Sra. (.../...)
Sra. (.../...)
Trelimera, SL, Sra. (.../...) i Sr. (.../...).

ACTS1005
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Atès que han emès informe sectorial els següents organismes:
-

Subdirecció general de Planificació Ferroviària del Ministeri de Foment.
ADIF.
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-

Direcció general de Sostenibilitat de la Costa i del Mar del Ministeri de Medi
Ambient.
Direcció General d’Indústria.
Direcció General de Comerç
Servei Territorial de Carreteres de Barcelona del Departament de Territori i
Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya.

Vist l’informe favorable amb prescripcions emès per la Comissió Territorial
d’Urbanisme de Barcelona amb data 27 d’abril de 2017.
Vist l’informe tècnic emès amb data 28 de març de 2018 per l’arquitecte municipal, en
el qual consta la proposta de resolució de les al·legacions presentades amb contingut
tècnic.
Vist l’informe jurídic emès amb data 4 d’abril de 2018 per la tècnica de gestió de l’Àrea
de Territori, en el qual es proposa desestimar la totalitat de les al·legacions
presentades amb contingut jurídic.
Vist l’informe tècnic emès amb data 28 de març de 2018 per l’arquitecte municipal, en
relació amb els informes sectorials emesos.
Atès que amb data 4 d’abril de 2018, l’arquitecte (.../...) ha presentat un nou document
del Pla Parcial 3 “Camí del Mig”, subsector 1 en el que s’incorporen les esmenes
pendents de resolució dels informes sectorials sol·licitats.
Vist l’informe tècnic emès amb data 4 d’abril de 2018 per l’arquitecte municipal en el
qual es manifesta textualment el següent:
“En data 9 de febrer de 2017, la Junta de Govern Local de l’Ajuntament del Masnou va
aprovar, amb caràcter inicial, el Pla parcial 3, “Camí del Mig” , subsector 1.
En data 4 d’abril de 2018, (.../...), ha presentat un nou document del Pla parcial 3,
“Camí del Mig” , subsector 1. Aquest nou document justifica les esmenes pendents de
resolució dels informes sectorials sol·licitats, d’acord amb l’informe tècnic de data 28
de març de 2018, a excepció de l’errada material que consta en l’avanç del Pla parcial
i divisió en subsectors, i que fa referència al sostre total del sector per aplicació de
l’índex d’edificabilitat bruta (IEB). D’acord amb la fitxa del Pla parcial, aprovada en la
Modificació puntual del PGO en l’àmbit del Camí del Mig, l’IEB del sector és de 0,6539
m2st/m2s, que cal aplicar sobre la superfície de 140.818,43 m2s, justificada per
l’avanç, resultant un sostre total de 92.081,17 m2st., i no els 92.086,23 m2st que
consten en el document presentat.
Per tant, per tot allò exposat, el tècnic que subscriu informa favorablement el document
Pla parcial 3, “Camí del Mig”, subsector 1, presentat en data 04 d’abril de 2018, amb la
condició que s’incorpori d’ofici la correcció següent:
-Afegir l’article 18bis, amb el redactat següent:

ACTS1005
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La suma del sostre total de cada zona, no podrà superar els 55.904,93 m2st,
establerts a l’Avanç del Pla parcial 3-“Camí del mig” i divisió en subsectors.”
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa.
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En ús de les atribucions conferides a la Corporació Municipal, es proposa l’adopció del
següent ACORD:
PRIMER.- Desestimar la totalitat de les al·legacions presentades al text aprovat
inicialment del Pla Parcial 3 “Camí del Mig”, Subsector 1, excepte l’al·legació vuitena
que consta en l’escrit presentat per la mercantil Trelimera, SL, la senyora (.../...) i el
senyor (.../...), de conformitat amb el contingut dels informes emesos per l’arquitecte
municipal i per la tècnica de gestió de l’Àrea de Territori, amb dates 28 de març i 4
d’abril, respectivament, els quals es notificaran als interessats juntament amb el
present acord.
SEGON.- Aprovar definitivament el Pla Parcial 3 “Camí del Mig”, subsector 1, a
l’empara dels articles 81 i 85 i següents del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel
qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, un cop s’han incorporat les
prescripcions que consten en els informes sectorials, al qual, tal i com es recull en
l’informe emès per l’arquitecte municipal amb data 4 d’abril de 2018, s’haurà
d’incorporar d’ofici la correcció següent:
-Afegir l’article 18bis, amb el redactat següent:
La suma del sostre total de cada zona, no podrà superar els 55.904,93 m2st,
establerts a l’Avanç del Pla parcial 3-“Camí del mig” i divisió en subsectors.”
TERCER.- Publicar aquest acord i les normes urbanístiques del Pla Parcial 3
“Subsector 1”en el Butlletí Oficial de la Província.
QUART.- Notificar aquest acord a tots els propietaris inclosos en el sector.
CINQUÈ.- Trametre còpia de la documentació tècnica i administrativa de la tramitació
del Pla Parcial 3, subsector 1 a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona, de
conformitat amb el que preveu l’article 88 de l’esmentat Decret legislatiu 1/2010, de 3
d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme.
14. - Aprovació inicial del projecte de les obres d’ampliació de l’escola Ferrer i
Guàrdia per a cuina menjador.
Vist que, en data 6 de març de 2018, la Gerència de Serveis d’Educació de l’Àrea de
Cultura, Educació i Esports de la Diputació de Barcelona, va lliurar a l’Ajuntament el
projecte bàsic i d’execució de les obres de reforma i ampliació de l’escola Ferrer i
Guàrdia per a cuina-menjador, amb un pressupost d’execució per contracte de
398.210,24 €, IVA inclòs.
Aquest projecte inclou les obres d’ampliació amb la construcció d’un tercer edifici amb
un pressupost total de 319.360,42 € IVA inclòs, així com el subministrament de
l’equipament de la cuina amb un pressupost total de 78.849,82 € IVA inclòs.

ACTS1005
v. 2017/11

Vist l’informe favorable de l’arquitecte municipal emès en data 26 de març de 2018, el
qual es transcriu literalment:
“Antecedents
1. Amb data 6 de març de 2018 el senyor (.../...), Diputat delegat d’Educació de la
Diputació de Barcelona, va presentar el Projecte bàsic i d’execució per l’ampliació de
l'escola Ferrer i Guàrdia, del Masnou, per a cuina menjador, redactat per l’arquitecte
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(.../...), per encàrrec de la Gerència de Serveis d’Educació de l’Àrea de Cultura,
Educació i Esports de la Diputació de Barcelona.
2. Amb data 20 de març de 2018 el senyor (.../...), Cap de la Secció d’Obres i
Manteniment dels Serveis Territorials del Departament d’Ensenyament va presentar
informe tècnic favorable de supervisió del projecte.
3. Amb data 22 de març el senyor (.../...) va presentar, a demanda de l’arquitecte
municipal, un informe de justificació del compliment dels paràmetres urbanístics
d’ordenació de l’edificació i del compliment de l’ordenança municipal sobre la utilització
de l’energia solar.
Descripció del projecte
Es tracta del projecte d'Ampliació de l'Escola Ferrer i Guàrdia per a cuina menjador,
situada al carrer Francesc Macià núm. 120 del municipi del Masnou, pel promotor
Ajuntament del Masnou.
Es planteja la construcció d'un tercer edifici de forma rectangular, a prop dels altres
dos edificis existents, destinat a cuina, menjador i serveis higiènics, de 212,52 m². La
construcció es calcula i dimensiona en quan a estructura amb la possibilitat d'aixecar
una planta pis en un futur, i per això la coberta es soluciona amb coberta plana no
transitable.
Les directrius de la intervenció han estat:
a) Construcció de nou edifici per a cuina menjador (capacitat mínima menjador 100
alumnes).
b) Serveis higiènics amb accés des del menjador (un d'ells adaptat).
c) Situació edifici (pista auxiliar) amb accés directe a carrer per a mercaderies.
d) Possibilitat remunta edifici amb una planta primera (dimensionat estructura).
e) Estètica exterior i d'acabats nova edificació semblant a les edificacions existents.
El projecte d'ampliació s'ha redactat segons els criteris de construcció d’edificis i
centres docents públics del Departament d’ensenyament de la Generalitat de
Catalunya i segons els criteris per a cuines de centres educatius de l’Agència de
Protecció de la Salut.
Pressupost d’execució per contracte de les obres
El pressupost d'execució per contracte (PEC) de les obres d'ampliació és de TRESCENTS DINOU MIL TRES-CENTS SEIXANTA EUROS AMB QUARANTA-DOS
CÈNTIMS (319.360,42 €).(IVA inclòs).
Pressupost de l’equipament de la cuina
El pressupost d'execució per contracte (PEC) del subministre de l’equipament de la
cuina és de SETANTA-VUIT MIL VUIT-CENTS QUARANTA-NOU EUROS AMB
VUITANTA-DOS CÈNTIMS (78.849,82€).(IVA inclòs)
Termini de les obres
El terminin d’execució de les obres proposat és de 3 mesos.

ACTS1005
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Adequació del compliment de la normativa d’obligat compliment Contingut
documental:

Expedient núm. PLE2018000006

13

RELACIÓ DE PROPOSTES DEL PLE MUNICIPAL

19 d´abril de 2018

Núm. PLE2018000006










El projecte conté els documents mínims establerts per l’article 123 del
TRLCSP. Normativa urbanística:
El projecte compleix els paràmetres d’ordenació establerts per la zonificació
de sistema d’equipaments en què pertany la seva parcel·la (clau 5b)
Accessibilitat:
El projecte justifica el compliment de la normativa d’obligat compliment en
matèria d’accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques. Codi
Tècnic:
El projecte justifica el compliment del compliment del Codi Tècnic, en els
següents àmbits funcionals:
Funcionalitat: utilització i accessibilitat
Seguretat: estructural, en cas d’incendi i d’utilització.
Habitabilitat: salubritat, protecció contra el soroll, estalvi d’energia i
ecoeficiència i altres aspectes funcionals dels elements constructius o de les
instal·lacions per un ús satisfactori de l’edifici. Criteris per a menjador cuina:
El projecte justifica el compliment dels criteris de construcció d’edificis i
centres docents públics del Departament d’Ensenyament de la Generalitat
de Catalunya i de l’Agència de Protecció de la Salut. Ordenança municipal
sobre la utilització de l’energia solar:
El projecte justifica el compliment de l’Ordenança municipal sobre la
utilització de l’energia solar de l’Ajuntament del Masnou.

Seguretat i salut
El projecte incorpora l’Estudi de Seguretat i Salut.
Pressupost
El tècnic que subscriu no ha supervisat la correspondència i adequació del pressupost
i amidaments a les solucions projectades, per tant, la responsabilitat del compliment
pressupostari de l’obra correspon exclusivament al tècnic redactor del projecte.
Informes sectorials
S’adjunta informe favorable del senyor (.../...), Cap de la Secció d’Obres i Manteniment
dels Serveis Territorials del Departament d’Ensenyament.
Proposta
Un cop examinada la documentació presentada, pel que fa al seu contingut formal i la
justificació de la normativa d’obligat compliment, informo favorablement el Projecte
bàsic i d’execució per l’ampliació de l'escola Ferrer i Guàrdia per a cuina menjador,
redactat per l’arquitecte (.../...).
Un cop aprovat inicialment, el projecte haurà de sotmetre’s al termini d’exposició
pública d’acord amb la legislació vigent. (art. 37 del ROAS).”
Vist l’informe jurídic emès en data 26 de març de 2018 per la cap d’Urbanisme,
Activitats i Obres i Projectes, del qual es desprèn que l’aprovació del projecte esmentat
és competència del Ple, d’acord amb el que estableix l’article 22.2 ñ) de la Llei 7/1985,
de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local, el qual atribueix la competència
del Ple per a l’aprovació d’aquells projectes no previstos en els pressupostos.

ACTS1005
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Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa.
En virtut de tot el que s’ha exposat, es proposa, al Ple de la corporació, l’adopció dels
acords següents:
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Primer. Aprovar inicialment el projecte bàsic i d’execució de les obres de reforma i
ampliació de l’escola Ferrer i Guàrdia per a cuina-menjador, amb un pressupost
d’execució per contracte de 398.210,24 €, IVA inclòs, presentat per la Gerència de
Serveis d’Educació de l’Àrea de Cultura, Educació i Esports de la Diputació de
Barcelona, un cop ha estat informat favorablement per l’arquitecte municipal en data
26 de març de 2018.
Segon. Sotmetre aquest projecte a informació pública pel termini de trenta dies,
conforme al que estableixen els articles 235.2 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,
i l’article 37 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament
d’obres, activitats i serveis dels ens locals.
Tercer. Considerar-lo aprovat definitivament a tots els efectes, en el supòsit que no
s’hi presentin reclamacions de cap tipus durant el període d’informació pública
esmentat.
Quart. Notificar aquests acords a la Secció d’Obres i Manteniment dels Serveis
Territorials del Departament d’Ensenyament.
15. - Contesta de l'Equip de Govern als suggeriments i les preguntes de la sessió
anterior.
16. - Precs i preguntes adreçats a l'Equip de Govern.
17. - Moció presentada pel Grup Municipal d'ICV-EUiA sobre la prevenció i
atenció de les drogodependències al Masnou.
El 22 de desembre de 2009 l’Ajuntament del Masnou va aprovar, per unanimitat,
l'elaboració del Pla local de prevenció de drogodependències del Masnou i l'aprovació,
creació i composició de la comissió política de seguiment.
Finalitzats els treballs de redacció, el 19 de maig de 2011 i el 22 d’abril de 2015, el Ple
de l’Ajuntament del Masnou va aprovar, per unanimitat, el I Pla municipal de prevenció
de drogodependències 2010-2014 i el II Pla municipal de prevenció de
drogodependències 2015-2019, respectivament.
Tots dos plans van néixer amb la mateixa voluntat: respondre a la necessitat del
Masnou de reduir els problemes relacionats amb les drogues des d’un abordatge
preventiu, a partir de la corresponsabilitat dels diferents actors socials, organitzacions i
institucions en la resposta als problemes relacionats amb el consum de drogues al
Masnou.

ACTS1005
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Avui, 8 anys després, el Pla municipal de prevenció de drogodependències ha
aconseguit una bona part dels objectius proposats i, en aquest sentit, les actuacions
realitzades han estat valorades positivament, tant pels agents que les han
desenvolupat com per les persones a les quals s’han adreçat.
I avui, quan el II Pla municipal de prevenció de drogodependències s’acosta a la fi de
la seva vigència, ICV-EUiA creu que ha arribat l’hora d’afrontar un repte més ambiciós:
Incorporar, a les actuacions destinades a la prevenció de les drogodependències,
altres actuacions relacionades amb l’atenció a les persones drogodependents i les
seves famílies.
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És per això que creiem necessari que, en relació a les drogodependències, el nou pla
municipal que es redacti inclogui tots dos aspectes, la prevenció i l’atenció a la
drogodependència i que, per tant, aquest nou pla sigui un Pla municipal de prevenció i
atenció a les drogodependències.
Les competències municipals en matèria d’atenció a les persones drogodependents i
les seves famílies són molt limitades i, per aquesta raó I per tal d’oferir un Pla integral
en relació a les drogodependències, serà necessari vincular i incorporar els diferents
agents i organismes oferidors de serveis en aquesta matèria.
És per això que la posada en marxa al CAP d’Ocata dels serveis del CAS (Centre
d’Atenció i Seguiment a les Drogodependències) serà positiva a l’hora de millorar els
canals de comunicació en relació a l’atenció a les persones drogodependents del
municipi i de realització de polítiques de prevenció.
Per tant, creiem de vital importància que en el proper Pla municipal s’incloguin les
accions i els mecanismes corresponents que li donin les característiques d’un Pla
integral de Drogodependències: des de la prevenció en matèria de
drogodependències, centrada en l’etapa educativa dels nostres joves i infants, fins a
l’atenció a les persones drogodependents i les seves famílies i la seva reinserció en la
vida social i comunitària, fugint i lluitant enfront els estigmes i els prejudicis.
A la vegada, i mentre aquest nou pla no sigui vigent, ICV-EUIA creu imprescindible
que, en el marc del Pla vigent i dins la proposta del Pla d’accions, a més d’actuacions
de prevenció, s’incorporin d’altres accions destinades a atendre les persones
drogodependents i les seves famílies, que en la concreció d’aquestes accions
participin persones afectades i també especialistes en matèria d’atenció a persones
drogodependents i que, si escau, s’ampliï el pressupost de Salut Pública destinat a
treballar en l’àmbit de les drogodependències.
L’actual situació en matèria d’addiccions obliga a desenvolupar actuacions i polítiques
cada cop més integrals i transversals per tal d’oferir les solucions més eficients a la
complexitat d’aquestes problemàtiques.
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa.
Es per totes aquestes consideracions que el Grup Municipal d’ICV-EUIA proposa que
l’Ajuntament Ple prengui els següents
ACORDS:

ACTS1005
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Primer.- Instar el govern municipal a donar un pas endavant en les actuacions
relacionades amb les drogodependències, iniciant els treballs destinats a l’elaboració
d’una proposta de Pla municipal de prevenció i atenció de les drogodependències del
Masnou 2020-2024 que es sotmeti a debat del Ple municipal abans de la fi del primer
trimestre de l’any 2019.
Segon.- Instar el govern municipal a, en el marc del Pla i mentre no s’hagi aprovat el
nou Pla municipal de prevenció i atenció de les drogodependències del Masnou,
incorporar una proposta d’actuacions adreçades a l’atenció a les persones
drogodependents i les seves famílies.
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La concreció d’aquesta proposta es realitzarà a partir de reunions ampliades del Grup
Motor del pla amb representants de famílies de persones drogodependents del
Masnou i amb especialistes en l’atenció de persones drogodependents.
Tercer.- Portar a debat i aprovació al Ple de l’Ajuntament del Masnou, abans que
finalitzi el primer semestre de l’any 2018, la proposta d’accions resultant de les
reunions ampliades del Grup Motor en relació a l’atenció a les persones
drogodependents i les seves famílies.
Quart.- Instar el govern municipal a, si escau, presentar a l’aprovació del Ple una
proposta de modificació del pressupost municipal de 2018 per tal de poder realitzar
actuacions relacionades amb l’atenció a les persones dependents i les seves famílies
al llarg de l’any 2018.
Cinquè.- Insistir en la necessitat de fer visibles aquestes patologies i lluitar contra els
estigmes que les rodegen, incorporant accions concretes com l’elaboració de
campanyes i material propi.
Sisè.- Fer públics aquests acords a través dels mitjans habituals de comunicació de
l’Ajuntament.
18. - Moció presentada pel Grup Municipal d'ICV-EUiA sobre la municipalització
del servei d'estacionament amb limitació horària al Masnou.
D’acord amb les dades del contracte vigent que regula la seva prestació, el servei
d’estacionament amb limitació horària de vehicles al Masnou consta de 834 places, de
les quals 207 corresponen a zona blava i la resta, 627, corresponen a zona taronja.
La gestió i explotació d’aquest servei va ser adjudicada, per decret d’alcaldia, a SABA
APARCAMIENTOS, SA en data 9 d’agost de 2017 i el corresponent contracte va ser
signat en data 31 d’agost de 2017.
Tal i com s’estableix al contracte esmentat, la durada del contracte és de dos anys, a
partir de l’1 de setembre de 2017, podent ser prorrogat fins a un màxim de dos anys
més per acord exprés de la Junta de Govern Local i de SABA APARCAMIENTOS, SA.
A finals d’any, i amb motiu del desenvolupament urbanístic d’Illa Centre, l’Ajuntament
veurà incrementada la seva oferta d’aparcament públic en més de 150 places, que
s’afegiran a les 834 actuals
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El passat 15 de febrer, el Ple de l’Ajuntament va aprovar per unanimitat una moció,
presentada pel grup municipal d’ICV-EUiA i que incorporava modificacions a proposta
d’ERC-MÉS i PDeCAT, en la qual s’acordà dissenyar una nova oferta d’aparcament al
municipi, que afavoreixi i prioritzi l’aparcament al carrer dels vehicles que paguin
l’impost de circulació al Masnou front als que ho fan a d’altres municipis, i que aquesta
nova oferta incorpori, si escau, la proposta d’establiment d’àrees verdes i/o taronja, així
com la modificació i/o ampliació de les actuals àrees d’estacionament regulat.
ICV-EUiA del Masnou reitera, un cop més, la seva aposta per la gestió pública dels
serveis municipals, una aposta que consta per escrit en el programa electoral amb què
vàrem presentar-nos a les eleccions i, per aquesta raó, creiem que ha arribat el
moment de que l’Ajuntament passi a gestionar directament el servei d’estacionament
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amb limitació horària del Masnou i tenim el convenciment que la gestió directa del
mateix serà beneficiosa tant per a la ciutadania com per al propi ajuntament.
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa.
Es per totes aquestes consideracions que el Grup Municipal d’ICV-EUIA proposa que
l’Ajuntament Ple prengui els següents
ACORDS:
Primer.- Manifestar la voluntat per part de l’Ajuntament del Masnou d’estudiar la
recuperació de la gestió pública i directa del servei d’estacionament amb limitació
horària de vehicles al Masnou.
Segon.- Instar l’alcalde del Masnou a encarregar, al Grup de Treball creat en aplicació
de la moció sobre l’actualització de l’aparcament lliure i regulat al Masnou abans
esmentada, l’elaboració d’un pla de treball i d’actuacions que haurà d’incloure, entre
d’altres, la realització dels estudis tècnics i jurídico -econòmics que analitzin la viabilitat
econòmica i financera de la gestió pública del servei d’estacionament amb limitació
horària de vehicles al Masnou.
Aquests tasques hauran d’estar finalitzades no més tard del 31 de desembre de 2018.
Tercer.- Organitzar una audiència pública per presentar i exposar a la ciutadania els
resultats del Grup de treball, per tal que siguin debatuts públicament i recollir les
aportacions que se’n puguin resultar.
Quart. Fer públics aquests acords a través dels mitjans habituals de comunicació de
l’Ajuntament.
19. - Moció presentada pels grups municipals d'ERC-AM-MES, PDeCAT-UNiÓ,
C's, ICV-EUiA i PSC-CP, en nom de l'entitat SOM MASNOU, en favor de declarar
el municipi del Masnou ciutat GAY-FRIENDLY.
Les ciutats gay-friendly són ciutats on es dóna un tracte respectuós cap al col·lectiu
de lesbianes, gais, transsexuals, bisexuals i intersexuals (LGTBI), en la forma
d’empara legal, acceptació social, oportunitats econòmiques i d’oci.
Cal tenir en compte que a nivell mundial el turisme LGTBI representa un 10% del flux
de viatgers i un 15% de la despesa turística, sent el segment del turisme que més creix
segons la OMT.

ACTS1005
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La ubicació del Masnou és idònia: situat a pocs quilòmetres de Barcelona, considerada
la cinquena ciutat més liberal del món en aquest aspecte i amb un teixit social i turístic
integrador envers la comunitat LGTBI que atrau, aproximadament, un milió de visitants
anuals, amb una despesa total de 892 milions d’euros segons Turisme de Barcelona.
Les nostres platges destaquen per les aigües tranquil·les de color blau i una sorra de
gra gruixut i daurat. La capacitat d’allotjament ha crescut els darrers anys i cal destacar
la bona qualitat i la professionalitat dels seus restaurants, on es poden tastar els millors
plats mariners, cuina típica catalana i també internacional. I també per les nostres
festes i activitats destacades o els molts punts d’interès de la Vila.
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El Masnou, amb tot aquest potencial i amb gairebé 24.000 habitants encara no s’ha
declarat ciutat gay-friendly, una denominació que s’associa al foment d’un model social
basat en el respecte a la diversitat i que al mateix temps és un reclam turístic per a la
comunitat LGTBI.
Parlem senzillament d’una declaració, que tot i no ser de caràcter vinculant, posi en
relleu el compromís del consistori i del poble amb la inclusió sexual.
Des de l’associació Som Masnou defensem que aquest segell és el primer pas per fer
de la nostra estimada vila una ciutat més inclusiva, oberta i atractiva pel públic LGTBI.
La situació de fons no pot ser més favorable: segons la popular guia Spartacus,
Espanya és l’onzè país del món més gay-friendly, a l’alçada de Noruega, Finlàndia o
Luxemburg.
El cas de Catalunya va més enllà: la pionera Llei 11/2014 del Parlament, que castiga la
LGTBifòbia amb sancions que en alguns casos superen els 5000€, és coneguda i
valorada positivament per la comunitat LGTBI internacional, tal i com es posa de
manifest en diverses pàgines web del gremi. Addicionalment, la Generalitat participa
en l’Associació Internacional Lesbiana i Gai, i només a Catalunya existeixen una
cinquantena d’associacions de gais i lesbianes.
En definitiva, esdevenir una ciutat gay-friendly és un acte d’obertura i de tolerància
envers el col·lectiu LGTBI, una nova forma de situar El Masnou dins el mapa.
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa.
Per tot això, els grups municipals ERC-AM-MES, PDeCAT-UNiÓ, C’s, ICV-EUiA i
PSC-AM, en nom de l’associació Som Masnou proposen al Ple municipal l’adopció
dels següents ACORDS:
1. Declarar el Masnou ciutat gay-friendly.
2. Senyalitzar de manera visible als límits del municipi, la declaració de Masnou
ciutat Gay-Fridendly.
3. Crear un identificatiu per tal d’incorporar-lo en productes de difusió gràfics i
digitals per a actes i/o activitats específics, tot respectant el Manual d’identitat
visual de l’Ajuntament.
4. En col·laboració amb les associacions LGTBI del Masnou, iniciar una
campanya de sensibilització i difusió d’aquesta iniciativa entre els establiments
de la Vila.

ACTS1005
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5. Notificar aquests acords a les entitats d’Igualtat del poble i fer-los públics a
través dels mitjans habituals de comunicació de l’Ajuntament.
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20. - Declaració institucional presentada pel Grup Municipal del PP per recolzar i
defensar la presó permanent revisable.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica
10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, que entró en vigor el 1 de julio de
2015, introdujo en nuestra legislación la prisión permanente revisable.
Se trata de un instrumento que existe en muchos países de nuestro entorno, en
gobiernos de todo tipo de corte político; es una institución coherente, que se incorpora
bien a nuestro modelo de garantías y tiene perfecto encaje penal.


Es una pena extraordinaria, para supuestos de extrema gravedad, tales
como:



asesinato de menor de dieciséis años o persona especialmente vulnerable,



asesinato que tiene lugar después de cometer el autor un delito contra la
libertad o indemnidad sexual sobre la víctima,



asesinato que se comete perteneciendo a una organización criminal.



homicidio del Rey o del heredero de la Corona,



terrorismo con resultado de muerte,



homicidio de jefe de Estado extranjero u otra persona internacionalmente
protegida por un Tratado que se halle en España,



en los casos graves de genocidio y delitos de lesa humanidad.

La prisión permanente revisable, lo señala claramente la Exposición de Motivos de
esta Ley, no renuncia a la reinserción del penado, pues una vez cumplida una
parte mínima de la condena, “un Tribunal deberá valorar nuevamente las
circunstancias del penado y del delito cometido y podrá revisar su situación
personal”.

ACTS1005
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La previsión de esta revisión judicial periódica de la situación personal del penado,
idónea para poder verificar en cada caso el necesario pronóstico favorable de
reinserción social, dice la Exposición de Motivos, “aleja toda duda de inhumanidad de
esta pena, al garantizar un horizonte de libertad para el condenado”. Una vez cumplido
el tiempo mínimo de la pena, “si el Tribunal considera que no concurren los requisitos
necesarios para que el penado pueda recuperar la libertad, se fijará un plazo para
llevar a cabo una nueva revisión de su situación; y si, por el contrario, el Tribunal
valora que cumple los requisitos necesarios para quedar en libertad, se establecerá un
plazo de libertad condicional en el que se impondrán condiciones y medidas de control
orientadas tanto a garantizar la seguridad de la sociedad, como a asistir al penado en
esta fase final de su reinserción social”.
Añade la Exposición de Motivos que “la pena de prisión permanente revisable no
constituye, por ello, una suerte de «pena definitiva» en la que el Estado se
desentiende del penado. Al contrario, se trata de una institución que compatibiliza la
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existencia de una respuesta penal ajustada a la gravedad de la culpabilidad, con la
finalidad de reeducación a la que debe ser orientada la ejecución de las penas de
prisión”.
Igualmente señala que “se trata, en realidad, de un modelo extendido en el Derecho
comparado europeo que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha considerado
ajustado a la Convención Europea de Derechos Humanos, pues ha declarado que
cuando la ley nacional ofrece la posibilidad de revisión de la condena de duración
indeterminada con vistas a su conmutación, remisión, terminación o libertad
condicional del penado, esto es suficiente para dar satisfacción al artículo 3 del
Convenio (cfr. SSTEDH 12-2-2008, caso Kafkaris vs. Chipre; 3-11-2009, caso Meixner
vs. Alemania; 13-11-2014, caso Affaire Bodein vs. Francia; 3-2-2015, caso Hutchinson
vs. Reino Unido)”.
Pese a todo ello, varios grupos parlamentarios presentaron recurso de
inconstitucionalidad, recurso que el Tribunal Constitucional admitió a trámite en julio de
2015. La admisión a trámite no supone pronunciamiento alguno sobre el fondo del
asunto, si bien algunos pretenden la derogación de esta medida sin esperar el
pronunciamiento del Tribunal Constitucional.
Así, el 4 de octubre de 2016 el Pleno del Congreso de los Diputados debatió y aprobó
por mayoría de los Grupos Parlamentarios Vasco (EAJ-PNV), Socialista, Esquerra
Republicana, Confederal de Unidos Podemos-En ComúPodem-En Marea, Mixto y la
abstención de Ciudadanos, y solo con el voto en contra del Grupo Parlamentario
Popular, la Proposición no de Ley para la Derogación de la Pena de Prisión
Permanente Revisable.
Y más recientemente, el pasado 10 de noviembre, ha sido admitida a trámite una
Proposición de Ley de Modificación de la L.O. 10/1995 del Código Penal (Orgánica),
que pretende derogar la prisión permanente revisable y que contó con el único voto en
contra del Grupo Popular.
Tras estos hechos y actuaciones, son multitud los ciudadanos que han manifestado su
apoyo a la pena de prisión permanente revisable como medio para garantizar la
seguridad, los derechos y libertades de todos los españoles.
Por todo ello, el Grupo Municipal del PP de El Masnou propone al Pleno la aprobación
del siguiente
ACUERDOS
PRIMERO. - Su apoyo a la figura de la prisión permanente revisable incorporada al
ordenamiento jurídico español por la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por la que
se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.
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SEGUNDO. - Instar a los diferentes Grupos Parlamentarios con representación en el
Congreso de los Diputados a que reconsideren su postura sobre la derogación de la
prisión permanente revisable.
TERCERO. - Dar traslado de estos acuerdos al Ministro de Justicia, a los Grupos
Políticos del Congreso, Senado y del Parlament de Catalunya y a la Junta de Gobierno
de la FEMP.
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21. - Declaració institucional presentada pel Grup Municipal del PSC-CP contra
les manifestacions masclistes i racistes del diputat d'ERC Josep Lluís Salvadó i
Tenesa.
El dia 8 de març de 2018 passarà a la història com el dia de l’orgull feminista.
Manifestacions massives arreu de l’estat, carrers plens a vessar en més de seixanta
ciutats; riuades de persones, majoritàriament dones, van omplir els carrers de
feminisme per exigir la igualtat real i demostrant que si que podem canviar moltes
coses encara.
L’endemà d’aquesta demostració va filtrar-se, per un mitjà de televisió, la conversa que
va mantenir el Diputat d’Esquerra Republicana de Catalunya Josep Lluís Salvadó i
Tenesa amb un altre interlocutor, on el primer manifestava diferents frases masclistes i
racistes sobre la recerca d'una dona per ocupar la conselleria d'Ensenyament i que
ens neguem a reproduir; frases impròpies d’un demòcrata i d’una persona que diu que
és d’esquerra.
Ràpidament, però, la maquinària d’esquerra republicana ha sortit a defensar el seu
Diputat intentant rebaixar el to de les frases argumentant que es tractava d’una
conversa privada, que es tractava d’un to irònic o directament, que es tractava d’una
campanya de desprestigi.
Moltes d’aquestes persones que ara volen justificar les greus manifestacions dient que
formaven part d’una conversa privada, s’esquinçaven les vestidures amb les
converses privades –també reprovables- entre el Ministre i el Director de l’Oficina
Antifrau. Llavors no hi va haver cap tipus de comprensió ni empatia; ni era possible,
doncs la gravetat de les mateixes exigia una reprovació dels interlocutors i una
expulsió de la vida pública, com així va passar.
Les manifestacions del Diputat d’ERC son del tot reprovables i injustificables ni tant
sols per que hagin estat fetes dins l’àmbit privat, donat que si ens creiem que cal
combatre les desigualtats entre dones i homes i assolir un nivell òptim de respecte
entre persones, el primer que hem de combatre és aquest tipus de masclisme, el
quotidià, el que està arrelat al subconscient de moltes persones, el que en suposat to
d’humor menysté una part de la societat.
Les declaracions de diferents membres d’ERC, de periodistes propers i altres
persones de la seva corda, justificant les declaracions i rebaixant-les son del tot
inadmissibles i tant reprovables com les manifestacions en si mateix.
Des del socialisme exigim una rectificació per part d’Esquerra Republicana de
Catalunya i la dimissió o destitució del Diputat Josep Lluís Salvadó i Tenesa com a
exemple i mostra de no tolerar aquest tipus d’actituds totalment contràries a l’esperit
del 8M, de la realitat social que ens envolta i de l’exigència de la ciutadania d’igualtat i
respecte entre dones i homes i que, de nou, ERC demostra estar allunyada.
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Per tot això, proposem al plenari de l’Ajuntament del Masnou que prengui el següents
acords:
Primer: Exigir la dimissió o destitució del Diputat Lluís Salvadó i la rectificació pública
per part d’Esquerra Republicana de Catalunya.
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Segon: Traslladar aquesta petició al Parlament de Catalunya.
Tercer: Fer pública la resolució pels mecanismes habituals.
22. - Declaració institucional presentada pel Grup Municipal d'ICV-EUiA per
rebutjar l'acusació a l'ONG Proactiva Open Arms i donar suport a les persones
implicades.
El passat 17 de març, la missió 43 de l'ONG Proactiva Open Arms, de Badalona, va
atracar el seu vaixell "Open Arms" al port de Pozzalo (Sicília) després de rescatar 218
persones en aigües internacionals, a unes 73 milles de les costes de Líbia.
Aquestes persones havien estat rescatades el passat dijous 15 de març i, durant el
rescat, les persones tripulants del vaixell varen ser amenaçades a mort pels Guarda
Costes libis que volien obligar-les a retornar en calent a les dones i nens que havien
rescatat.
El Centre de Coordinació de Rescats Marítims de Roma (MRCC) els va comunicar que
Líbia assumia la coordinació de l'operació però, donat que mai abans havien sentit que
els libis coordinaven un rescat, es van negar a retornar les persones rescatades,
perquè la pràctica habitual és que els Guarda Costes libis retornin les persones
rescatades a Líbia, a on corren el risc de seguir sent torturades diàriament i tractades
com esclaves.
Des del mateix 17 de març el vaixell "Open Arms" esta immobilitzat en el port del sud
de Sicília per ordre de la fiscalia italiana, que acusa la ONG d'associació criminal que
afavoreix la immigració clandestina.
A més, els responsables del vaixell "Open Arms", que són la cap de la missió, Anabel
Montes, el capità del vaixell, Marc Reig, i el coordinador d'operacions, Gerard Canals,
estan sent investigats per dues fiscalies sicilianes que els acusen de tràfic de
persones, acusació que podria comportar una pena d'entre 5 i 15 anys de presó i una
multa de 15.000 euros per cada un dels 218 immigrants rescatats.
Fa dos anys es va signar el tractat entre la Unió Europea i Turquia, un tractat que
vulnera els drets de les persones refugiades i que pretén evitar i frenar que milers de
refugiats i refugiades arribin a les costes europees.
Actualment Itàlia finança els Guarda Costes libis perquè aquests aturin les pasteres
que creuen les costes de Líbia i retornin les persones que les ocupen al seu país
d'origen.
Els governs europeus intenten posar traves a les ONG que salven vides al mar,
acusant-les de tràfic de persones, quan haurien de ser ells els qui garantissin vies
segures i no fronteres assassines i, també, el salvament marítim de les persones que
fugen del seu país a causa de guerres o conflictes armats.
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Tenint en compte la necessària i imprescindible missió de rescat al mar que fa la ONG,
i sabent que les persones rescatades estaven en territori europeu i que retornar-les
seria un acte de devolució en calent que no defensem, exigim que es retiri l'acusació i
que es prenguin mesures per evitar la immobilització del vaixell.
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El passat dimarts, dia 27 de març, el jutge instructor de Catània ha confirmat la
immobilització preventiva de l'embarcació de Proactiva Open Arms a la que, encara
que desestima el delicte d’organització criminal que demana la fiscalia acusa,
d’afavorir la immigració il·legal.
Ara, en els propers 20 dies, la fiscalia de Ragusa haurà d’examinar novament el cas i
decidir si demana una nova ordre d’immobilització cautelar del vaixell o, en cas
contrari, decauria la confiscació vigent.
Es per totes aquestes consideracions que el Grup Municipal d’ICV-EUIA proposa que
l’Ajuntament Ple prengui els següents
ACORDS:
Primer. - Donar suport i exigir l'alliberament del vaixell de la ONG Proactiva Open
Arms per garantir que continuï amb la seva missió de rescat en el mar Mediterrani i
retirar l’acusació d'associació criminal.
Segon.- Exigir que es retirin immediatament les acusacions a la cap de missió, al
capità i al coordinador d'operacions de la missió 43 de la ONG Proactiva Open Arms i,
en conseqüència, les demandes de pena de presó i multa.
Tercer.- Exigir les autoritats espanyoles que prenguin mesures davant d'aquestes
acusacions i actuïn immediatament per acabar amb aquesta injustícia.
Quart.- Demanar la Comissió Europea que revisi la Directiva de Facilitació 090/2002
perquè la Unió Europea i tots els seus estats compleixin fidelment el protocol de l’ONU
contra el tràfic il·lícit de migrants que inclou l'exempció de criminalització per a aquells
que donen assistència humanitària.
Cinquè.- Comunicar aquests acords al President del govern espanyol, al ministre de
justícia, als grups parlamentaris del Congrés, del Senat i del Parlament de Catalunya,
a la Federació de Municipis de Catalunya i l'Associació Catalana de Municipis i
Comarques, a la Generalitat de Catalunya, a la Diputació de Barcelona, a la ONG
Proactiva Open Arma i fer-los públics a través dels mitjans habituals de comunicació
de l’Ajuntament.
23. - Declaració institucional presentada pel Grup Municipal del PSC-CP
d'Amnistía Internacional i la Taula Catalana per la Pau i els Drets Humans a
Colòmbia de suport i per la protecció dels/de les defensors/es dels drets humans
a Colòmbia.
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A Colòmbia, malgrat el procés de pau, en el darrer any s’ha produït un alarmant
augment dels homicidis i dels atacs contra els defensors i les defensores dels drets
humans per part de determinats grups armats.
A finals del 2016, el Govern i les Forces Armades Revolucionàries de Colòmbia
(FARC), el grup guerriller més gran del país, van signar un acord de pau que va ser
posteriorment ratificat pel Congrés. Fa uns mesos, el govern va anunciar el
començament de negociacions amb la segona guerrilla més important del país,
l'Exèrcit d'Alliberament Nacional (ELN), però el gener les negociacions van quedar
suspeses. No obstant això, la signatura dels acords de pau suposa el primer de molts
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més passos necessaris per arribar a una situació en la qual la població colombiana
pugui viure sense por de ser víctima d'homicidi, desaparició o desplaçament forçat per
pànic a perdre la vida. Ens trobem davant un moment històric en el qual la comunitat
internacional és fonamental.
La percepció que l'acord de pau aconseguit amb les FARC suposa el final de les
violacions de drets humans està molt lluny de la realitat. Malgrat l'acord de pau,
Colòmbia viu des d'agost de 2016 un alarmant augment dels atacs contra defensors i
defensores dels drets humans, especialment contra líders comunitaris/es, activistes en
favor del dret a la terra i el medi ambient, i contra els/les qui fan campanya pel procés
de pau i contra la impunitat, sobretot en zones rurals.
Segons l’ONU, l’any 2017 van ser assassinats/des 100 defensors i defensores de
drets humans a Colòmbia. Davant aquesta situació les autoritats colombianes han
d'adoptar mecanismes de protecció més efectius i exhaustius que garanteixin la
seguretat de les comunitats en risc. A menys que les autoritats no assegurin la
protecció urgent d'aquestes comunitats, es podrien perdre moltes vides.
Darrere d'aquests atacs hi ha grups armats, inclosos paramilitars, que han
augmentat la seva activitat per apoderar-se dels territoris abans controlats per
les FARC, rics en recursos i que es poden explotar amb fins econòmics. Les autoritats
colombianes al·leguen que tots els grups paramilitars van ser desmobilitzats l'any
2015. No obstant això, la realitat és una altra, l'Oficina a Colòmbia de l'Alt Comissionat
de les Nacions Unides pels Drets Humans ha alertat en reiterades ocasions de
l'augment de l'activitat paramilitar i dels riscos que comporta. Per tant, les autoritats
han d'actuar per protegir les comunitats amenaçades per aquests grups armats, en lloc
de negar que continuen actius.
Colòmbia es troba en un moment històric de construcció de la pau, però aquesta
pau no pot implicar més impunitat. Sense justícia no hi haurà pau real, i és per
això que s'ha de garantir a les víctimes el seu dret a la veritat, justícia i reparació.
D'acord amb el dret internacional, les autoritats colombianes han de portar davant la
justícia als presumptes culpables de crim de guerra i de lesa humanitat.
Per aquesta raó, l’Ajuntament del Masnou s’adhereix a la Declaració del Parlament de
Catalunya de suport i per la protecció dels defensors dels Drets Humans a Colòmbia
aprovada per unanimitat el 26 de juny del 2017 i insta el Govern de la Generalitat a:
• Fer les gestions necessàries perquè les Missions d'Observació i de Verificació de
Nacions Unides a Colòmbia estiguin dotades d'un component de drets humans per tal
de reforçar les funcions de vigilància de l'Oficina de l'Alt Comissionat de les Nacions
Unides per als Drets Humans en aquest país.
• Instar el Govern colombià perquè adopti mesures més efectives per garantir la
seguretat dels grups i les comunitats en risc, com els pobles indígenes,
afrodescendents i camperols, i els defensors i les defensores de drets humans.
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• Traslladar aquesta declaració i instar el Govern espanyol a prendre mesures pel
compliment dels punts anteriors.
• Traslladar aquests acords a Amnistia Internacional Catalunya, a la Taula per
Colòmbia i el Fons Català de Cooperació al Desenvolupament.
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El paper dels defensors i de les defensores és fonamental per a la construcció de la
pau a Colòmbia. Però la pau no es pot construir amb la impunitat dels abusos i les
violacions dels drets humans. Per aquest motiu, des de l’Ajuntament del Masnou
manifestem el nostre suport a la tasca dels/de les activistes i líders comunitaris/es i
demanem la seva protecció efectiva perquè puguin continuar treballant per a la
defensa dels drets humans.
24. - Declaració institucional presentada pel Grup Municipal d'ICV-EUiA sobre el
desplegament de la Renda Garantida de Ciutadania.
La ILP de la Renda Garantida de Ciutadania va rebre I’avaI de més de 120.000
persones, catalans i catalanes que amb les seves signatures van possibilitar que es
prengués a consideració al Parlament. Va ser defensada per el portaveu de la
Comissió promotora a I’hemicicIe, el 26 de març de 2014.
L’objectiu de la ILP impulsada des de la ciutadania i els moviments i entitats socials,
era el desenvolupament de l'article 24.3 de I’Estatut d’Autonomia de Catalunya on diu:
“Les persones o famílies que es trobin en situació de pobresa tenen dret a accedir a
una Renda garantida de Ciutadania que els asseguri els mínims una vida digna,
d’acord amb les condicions que legalment s’estableixin” per a través de la seva
implementació fer front a la pobresa estructural que patim a Catalunya.
AI Ilarg del 2016 i 2017 nombrosos ajuntaments de Catalunya van donar suport a la
Declaració a la ciutadania de Catalunya: urgeix el dret a la renda garantida de
ciutadania per superar la pobresa a Catalunya, elaborat per la Comissió Renda
Garantida i signada per multitud d’alcaldes i alcaldesses del nostre país. Una gran
quantitat d’ajuntaments van nomenar els seus municipis com a pobles i ciutats
promotores de la Renda Garantida de Ciutadania i la mateixa Diputació de Barcelona
així ho va acordar en sessió plenària el 26 d’octubre de 2016. A les declaracions i
mocions aprovades, s’acordava, entre d’altres punts, instar el Parlament de Catalunya
a aprovar la Renda Garantida de Ciutadania i a dotar-la econòmicament i amb
suficiència per afrontar la seva aplicació.
Després d’anys de debats, superant dificultats i traves en el marc del Parlament, va ser
finalment aprovada el 12 de juliol de 2017, gràcies a l'acord de tots els grups. La seva
aprovació ha suposat sens dubte en termes socials, un avenç i jurídicament un nou
dret social de les persones. Una prestació econòmica per fer front a la pobresa, un
instrument de primera magnitud per acabar amb la desigualtat a Catalunya. I obliga a
la Generalitat de Catalunya ha iniciar el desplegament i ha dotar-la de pressupost.

ACTS1005
v. 2017/11

La prestació va dirigida a persones que no disposin recursos econòmics mínims per
atendre les necessitats bàsiques d’una vida digna i com a complement a persones que
tot i percebre una altra prestació estatal no disposin dels recursos mínims per atendre
les seves necessitats bàsiques. Les persones beneficiaries han de cobrar 564 euros
mensuals lligats a un pla d’inserció laboral o inclusió social. La quantitat ha percebre
anirà augmentant fins I’any 2020 quan els beneficiaris cobraran el 100% de I’IRSC,
estimat actualment en 664 euros at mes.
Les persones que reben la RMI, sense fer cap tràmit passen a rebre-la directament.
Altres beneficiaris son les famílies monoparentals que no treballen o ho fan a temps
parcial que cobren menys de 639 euros al mes i en el cas de cobrar menys de 564
euros at mes si no treballen, tenen més de 23 anys o han creat una unitat familiar
independent fa mes de mig any.
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També son beneficiares les persones que tot i rebent una prestació subsidi per
desocupació si aquesta és inferior a 564 euros al mes, els que tenen més de 23 anys i
sinó reben cap prestació de serveis d’acoIIiment residencial o sanitari permanent.
En tots els cassos tots els beneficiaris ha de fer més de dos anys que resideixen a
Catalunya. En l’acord va quedar establert que la prestació s’impIementaria a partir del
15 de setembre de 2017.
Aquest mes de març, fa doncs, 6 mesos que a través del Departament de Treball,
Afers Socials i família s’han posat les bases per a que les beneficiaris hi puguin
accedir.
Segons dades de la Generalitat, del 15 de setembre al 15 de febrer un total de 61.000
persones han demanat ser beneficiaris de la Renda Garantida de Ciutadania amb una
distribució territorial del 70% de la demarcació de Barcelona, el 12% Girona, 9%
Tarragona, 4% Terres de I'Ebre i 5% Lleida. D'aquestes, n'hi ha 26.000 que es van
descartar perquè no complien els requisits.
Les entitats promotores reconeixen que a dia d'avui els beneficiaris són essencialment
els anteriors perceptors de la renda mínima d’inserció (PIRMI) que va quedar
substituïda i superada per aquesta renda.
Existeix una situació de col·lapse que afecta a altres persones beneficiaries, ja que
s’acumulen sol·licituds fruit de la manca de personal i de suport informàtic perquè
l'aplicatiu no va estar disponible a tot arreu i tot a I’hora.
Tanmateix, des de la Comissió promotora i entitats socials i sindicats que en formen
part, mostren una gran preocupació per aquest lent desplegament, però també per la
manca de transparència en les resolucions denegades. Així mateix també manifesten
el desconcert que provoca el fet que no s’hagi aprovat el reglament ni que tampoc
s'hagi constituït la comissió de seguiment que havia d’avaluar-ne el desplegament.
En aquest context, la pròpia comissió promotora -a més a més d’exigir el correcte
desplegament a l’Administració- i algunes de les entitats que en formen part estan
realitzant tasques d’informació dels seus drets a les possibles beneficiaries, també fent
recull d’incidències i de denegacions, etc..
Davant la necessitat doncs, d’una banda conèixer al detall quins son els recursos
destinats a la gestió, tant de persones professionals contactades per implementar-la,
les queixes rebudes, les incidències registrades al sistema informàtic i els seus efectes
i també quants expedients s’han resolt per silenci administratiu positiu en no tenir
resposta dins el termini màxim establert per la IIei i, en definitiva perquè la ciutadania
en general tingui tota la informació i que els que hi tenen dret no es quedin sense
accedir la prestació.
En virtut d’aquestes consideracions, el Grup Municipal lCV-EUiA de I’Ajuntament del
Masnou proposa al ple l’adopció dels següents
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Primer.- Instar el Departament de Treball, Afers Socials i Família a realitzar un exercici
de transparència en la gestió i a informar-ne en temps i forma tant a la Comissió
promotora de la Renda Garantida de Ciutadania com a les entitats municipalistes i els
municipis, fent publiques les dades i I'estat de situació del desplegament de la Renda
Garantida de Ciutadania.
Segon.- Instar el Departament de Treball, Afers Socials i Família que la prestació
s’apliqui sense caràcter restrictiu.
Tercer.- Instar la posada en marxa, en el moment que es formi Govern a Catalunya,
de la Comissió de Govern de la Renda Garantida de Ciutadania que ha de realitzar les
funcions d’òrgan de seguiment.
Quart- Instar, en el moment que es formi Govern a Catalunya, I’elaboració i aprovació
del decret del Reglament per desenvolupar la Renda Garantida de Ciutadania.
Cinquè.- Donar trasllat dels presents acords al Departament de Treball, Afers Socials i
Família, els grups politics del Parlament de Catalunya, a la Comissió Promotora Renda
Garantida de Ciutadania i les entitats municipalistes de Catalunya.
25. - Declaració institucional presentada pel Grup Municipal de la CUP-PA en
defensa dels drets dels treballadors/es del sector carni.
1.- La indústria càrnia és, des de fa ja diversos anys, un sector econòmic en
creixement que té un important i rellevant impacte a Catalunya, tant des del punt de
vista econòmic, com des de la perspectiva ecològica, com de la social. Per aquest
motiu l’evolució i les circumstàncies d’aquest sector suposen i impliquen també un fort
impacte en tots els altres àmbits de la nostra vida quotidiana.
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La vaga a l’Escorxador d’ESFOSA (de Vic) els dies 29 i 30 de març de 2016va ajudar
a fer visible la situació de les condicions de treball a la indústria càrnia, on a les dures
condicions de treball cal afegir-hi el fenomen de les «falses cooperatives», un frau a
escala global en el sector, realitzat amb la connivència de la patronal de les càrnies, on
es devaluen les condicions dels treballadors utilitzant la figura interposada de la
cooperativa. Així, una figura pensada inicialment com una eina de control democràtic
de la producció per part dels treballadors, esdevé a la pràctica, en l’àmbit de les
càrnies un mer instrument per defraudar. Utilitzant el mecanisme de les cessions
laborals hi ha molts escorxadors que, gairebé sense plantilla pròpia, es nodreixen del
personal cedit per part d’aquestes falses cooperatives, i s’arriba a extrems on
escorxadors, amb una plantilla pròpia de poc més de 20 treballadors, ocupen fins a un
miler de treballador, cedits de manera tramposa per aquestes falses cooperatives.
Molts treballadors i treballadores són immigrants, i tenen a més una especial situació
de vulnerabilitat afegida, per desconeixement de la llengua i de la nostra legislació
laboral.
Des de fa ja uns quants anys s’ha generalitzat la utilització d’aquestes suposades
cooperatives utilitzant falses excuses, com que permetien una major flexibilitat a les
empreses càrnies. Últimament, la major part de les indústries càrnies, però no totes,
han utilitzat aquesta forma habitual de contractació de treballadors (o de suposats
socis treballadors) que fan possible el funcionament habitual de tot el sector i que
permeten que diàriament se sacrifiquin desenes de milers de porcs, i d’altres animals.
Ho fan utilitzant contractes mercantils privats, que renoven cada pocs mesos, simulant
una contractació privada entre empreses controlades pel mateix grup empresarial.
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Aquest fet els permet prescindir dels treballadors contractats quan així els convé, però
alhora incideix molt negativament en els ingressos de la Seguretat Social ja que, a
través del mecanisme de fer-los donar d’alta com a falsos autònoms, els permet eludir
també el pagament del major cost que representaria la seva contractació com es fa
amb la resta de treballadors, pel règim general.
A la pràctica això es tradueix en una defraudació a gran escala de les cotitzacions
socials, i en que tots aquests suposats socis treballadors tinguin molts menys drets
que els altres. No tenen dret a atur, sovint no cobren baixes pels accidents laborals, no
tenen reconegut el dret a vacances i tampoc perceben pagues dobles, ni tampoc
perceben d’altes prestacions familiars.
Alhora, una part d’aquestes empreses càrnies, suposades usuàries de les falses
cooperatives, utilitzen aquest mecanisme per abaratir costos laborals, pagant cada
vegada pitjor el treball, que així ha esdevingut semiesclau, i en unes condicions cada
vegada més precàries, abusives i inhumanes.
Aquest fet, alhora suposa la introducció una competència deslleial a la resta
d’empreses que sí que retribueixen el treball segons marca el conveni del sector, i que
sí que cotitzen al règim general de la Seguretat Social. Es crea així un cercle viciós
que incentiva la precarització cada vegada més greu del treball a tot el sector carni, i
aquesta dinàmica negativa genera també una onada expansiva cap a d’altres sectors
que, veient la impunitat generalitzada amb que es duen a terme aquest tipus de
pràctiques, tendeixen a copiar aquestes formes de contractació i de treball semiesclau,
precaritzant i empobrint així a molts altres treballadors i treballadores. Avui dia sectors
com l’hostaleria, la telefonia, el transport i d’altres ja han conegut o coneixen
experiències similars de subcontractació abusiva.
A la vista de la greu situació i evolució d’aquest fenomen del fals cooperativisme, on
les suposades “cooperatives” queden contractualment subordinades a grups
empresarials molt més potents, el Parlament de Catalunya va legislar el passat mes de
març de 2017, en el marc de la Llei d’acompanyament dels pressupostos, una
modificació de la llei catalana de Cooperatives.

ACTS1005
v. 2017/11

2.- Per tal d’evitar o minimitzar el fenomen es va establir que aquest tipus de
cooperatives havien de reunir dos requisits: per una banda, cal que garanteixin que la
retribució i condicions de treball dels treballadors han de ser equivalents a la retribució
que estableix el conveni del sector. Per altra banda, s’estableix que la cotització a la
Seguretat Social ha de garantir que les condicions de protecció social de les persones
que hi treballen hagin de ser, almenys, equivalents a les de tots i totes les altres, en
aspectes com: atur, cobertura de baixes per malaltia i accident, incapacitats
permanents, prestacions familiars i de maternitat, etc.
D’aquesta forma s’està incidint en la millora de les condicions laborals dels treballadors
afectats, però alhora s’està alleugerint els serveis socials dels ajuntaments que, en cas
de no garantir-se aquests mínims, es veuen amb l’obligació d’intervenir quan un
treballador o treballadora precari és acomiadat sense dret a prestacions d’atur, o quan
pateix baixes llargues, per malalties comunes, per malalties professionals o per
accidents laborals, que sovint no son degudament retribuïdes. Aquestes situacions són
evitables i clarament injustificables, i així es preveu a la llei: han de ser evitades. La
modificació legal, aprovada pel parlament, és plenament vigent, ja que no ha estat
recorreguda ni suspesa al Tribunal Constitucional.
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3.- La realitat però és que, tot i el context d’augment dels milionaris beneficis en moltes
empreses del sector carni, les resistències a l’aplicació de la llei són molt importants, i
estan causant greus conseqüències.
La modificació legal es va realitzar ambla pretensió de desactivar aquest mecanisme
fraudulent per la via de l’equiparació de les condicions dels socis d’aquestes
cooperatives amb les condicions laborals del sector d’activitat on actuen. No obstant,
cal denunciar que la resposta, a dia d’avui, de certs escorxadors que s’aprofiten
d’aquesta situació de frau, és fer noves maniobres per eludir aquesta norma,
acomiadant treballadors, intentant crear un clima de pànic i així mantenir la situació de
precarietat laboral. És a dir: ara estem encarant i patint les greus i virulentes reaccions
de certa patronal en contra de la Llei de cooperatives catalana, modificada l’any 2017,
on es va introduir l’apartat 5 de l’article 132, que va ser aprovada pel Parlament de
Catalunya com a una resposta d’urgència per aturar els abusos i desemmascarar el
frau.
4.- En algun cas concret, després de nombroses peticions i comunicacions dels
treballadors, demanant que es fes complir la llei, i en algun cas, després de la
intervenció de la Inspecció de Treball, s’havia arribat a un compromís d’aplicar-la i de
complir-la. Aquesta decisió, que fins i tot si ha estat confirmada per l’assemblea
general, no ha estat però ben vista per les suposades empreses “usuàries”, de manera
que aquestes han decidit arbitràriament, i sense motivació de cap mena, rescindir o
negar-se renovar la subcontractació de la cooperativa, esmenant la plana a la
suposada cooperativa i impedint-li la seva efectiva presa de decisions.
Aquesta manera d’actuar ha provocat que, de manera imminent, uns 500 treballadors
de la “cooperativa” Serveis d’Escorxador Clavial SCCL es poden quedar sense feina a
partir del proper mes de abril. A més, vint-i-vuit treballadors de la suposada
“cooperativa” Trabajadores Asociados de la Industria Càrnica (TAIC SCCL) ja han
estat acomiadats per negar-se a signar el seu consentiment per entrar a una falsa
cooperativa de fora de Catalunya.
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Així, es pren la decisió de deixar-los sense feina, i sense els ingressos mínims de
subsistència de les seves famílies, de manera arbitrària i abusiva. Aquesta és una
decisió presa pel Grupo Jorge (grup d’empreses controlat per l’empresari aragonès
Jorge Samper) del qual formen part empreses com le Porc Gourmet, i altres que hi ha
a les seves instal·lacions de Santa Eugènia de Berga (Rivasam Intercontinental, PPS
iProteínas y Derivados). Aquesta decisió és, sense cap dubte, una greu represàlia
d’aquest grup empresarial contra els treballadors que el fan funcionar, només per
impedir o obstaculitzar la decisió d’exigir i reclamar que es doni estricte compliment a
la llei. En aquest cas la llei catalana és rebutjada i boicotejada per aquest grup
empresarial de manera conscient i deliberada.
D’aquesta manera, i amb la pressió constant de l’amenaça de deixar-los sense feina,
s’ha obligat els suposats “socis treballadors” a renunciar, fins i tot, a les petites millores
que havien aconseguit l’any passat (com el dret a les vacances pagades) utilitzant, per
obligar-los a canviar, la pressió exercida per bona part de la mateixa direcció i
estructura de TAIC SCCL, i també de Clavial SCCL, que han maniobrat per perjudicar
la seva pròpia cooperativa, forçant o intentant provocar que els treballadors
l’abandonessin. Per tant, en aquests moments molts d’aquests treballadors i
treballadores, que tenien millores ja aprovades, i als quals els corresponien també les
millores legals per ser una cooperativa catalana, a la pràctica perdrien aquests drets
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perquè se’ls ha forçat a deixar la falsa cooperativa i inscriure’s a una suposada
cooperativa gallega(que no estaria, pretesament, obligada a complir-ho).
D’aquesta forma, el Grupo Jorge segueix intentant burlar la legislació, negant-se a
reconèixer, als treballadors que treballen per a ells, cap dels drets que es reconeixen
el conveni de càrnies, i la legislació catalana, per a tothom. Amb aquesta maniobra
pretenen a més fer competència deslleial a les empreses catalanes del sector, que
actualment o en el futur, sí que compleixin la llei.
Per això, davant de les situacions inhumanes i de terrible precarietat laboral que es
viuen en molts escorxadors catalans i de la resta de l’Estat que és denunciada des de
fa temps pels afectats i afectades i, entre altres, per la plataforma Càrnies en Lluita,
proposem al Ple l’aprovació d’aquesta moció, amb els següents
ACORDS:
1.- Declarem la nostra total solidaritat amb tots els treballadors i treballadores de la
indústria càrnia, que pateixen condicions molt precàries de treball, i reclamem la
millora immediata de les seves condicions laborals.
2.- Exigim que de manera immediata es doni compliment estricte de la llei catalana de
cooperatives, i que no es contractin més cooperatives de manera fraudulenta, i que
tampoc s’utilitzin maniobres irregulars amb la finalitat evitar el compliment de la
legislació catalana aplicable.
3.- Demanem a la patronal de indústria càrnia que denunciï i combati totes les
maniobres que estiguin destinades a facilitar una competència deslleial entre
empreses, o que tinguin la finalitat d’aconseguir avantatges competitius a través de la
precarització del treball, o mitjançant la contractació fictícia de suposades cooperatives
que no funcionen com a tals.
4.-Instem al Departament de Treball i a la Inspecció de Treball per tal que utilitzin totes
les eines al seu abast, amb la finalitat d’acabar amb aquest frau de les falses
cooperatives i garantir el manteniment del lloc de treball i unes condicions laborals
dignes, garantint alhora que es persegueixi l’incompliment de la Llei catalana de
cooperatives abans esmentada, que és plenament obligatòria i vinculant per a totes les
parts.
5.- Exigim que es preservi el dret al treball de les persones, i que es protegeixi les
famílies que pateixen l’amenaça de quedar-se de manera sobtada sense ingressos i
sense mitjans de subsistència, atès que no existeix cap causa econòmica ni de mercat
que pugui emparar una decisió tan dràstica i una situació tan terroritzadora per a les
famílies afectades, ni tan perjudicial per a la societat catalana en el seu conjunt.
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6.- Reclamem que des de totes les parts socials implicades es prenguin totes les
mesures que siguin necessàries, per tal de garantir que les condicions mínimes de
treball i de remuneració seran respectades a totes les persones que treballen al sector
carni, sigui quin sigui el seu origen, ètnia, sexe o condició, i qualsevol que sigui la seva
forma de contractació.
7. Posem els serveis socials d’aquest Ajuntament a disposició dels treballadors i
treballadores i de les seves famílies, afectades per les falses cooperatives, per facilitarlos tots els mecanismes de suport, que puguin ajudar a pal·liar aquesta situació.
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8.- Comunicar aquests acords a totes les administracions, de tots els àmbits, que
tinguin responsabilitats o competències en la gestió i superació d’aquesta greu
situació.
26. - Declaració institucional presentada pel Grup Municipal de la CUP-PA en
suport als comitès en defensa de la República.
Des que l’independentisme ha esdevingut majoritari a Catalunya, les mobilitzacions
han estat massives, constants i exemplars. La pràctica de la no-violència ha estat un
principi bàsic irrenunciable fins i tot davant de les actuacions d’unes forces policials
desbocades que no han mostrat dubtes a l'hora d’agredir a qualsevol persona, sigui
quina sigui la seva condició.
Tot i aquesta violència criminal orquestrada per un Estat superat i desbordat,
l’autoorganització popular va garantir la celebració del referèndum d’independència de
Catalunya. Els aleshores anomenats Comitès en Defensa del Referèndum van ser una
eina clau en la contenció i en la defensa no-violenta dels col·legis i centres de votació.
L'Estat espanyol, en totes les seves formes, ha engegat un procés de criminalització
del moviment independentista amb la creació i socialització d'un relat que pretén
justificar la repressió sense límits, al més pur estil franquista on se celebraven judicis
sumaríssims amb les sentències redactades abans de començar. Aquesta estratègia
d'Estat no és nova, fa dècades que s'aplica a Euskal Herria on tot s'hi val, fins i tot
castigar les famílies amb la dispersió de presos o convertir una baralla de bar en un
atemptat terrorista.
Darrerament s'ha fet públic que la Fiscalia de l'Audiència Nacional de l'estat espanyol
obria diligències contra els Comitès en Defensa de la República, atribuint-los possibles
delictes de rebel·lió (delicte castigat amb penes de fins a 30 anys de presó) i hem vist
ja els primers casos de detencions injustes per protestes pacífiques. Els CDR no són
una organització, no són cèl·lules violentes i no tenen cap altre objectiu que treballar
en favor de la República Catalana, una república on tothom hi tindrà lloc, vingui d'on
vingui, pensi com pensi i parli la llengua que parli.
Tanmateix, tot això no ens sorprèn perquè el feixisme no tolera la pluralitat, la
solidaritat ni l'autoorganització de base popular. Per la part que ens toca, des
d'aquesta humil posició, volem recordar que l'existència de presos polítics no ens
espanta sinó que ens reafirma en la nostra decisió, i que la repressió contra el
moviment independentista no ens fa dubtar sinó que ens empeny a crear xarxes de
solidaritat: davant de la política del passat, un projecte de futur.
Per tots aquests motius, la Candidatura d’Unitat Popular del Masnou proposem els
següents acords:
1. Mostrar el compromís de l’Ajuntament del Masnou amb les institucions catalanes en
el procés de materialització de la República Catalana.
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2. Manifestar el suport de l’Ajuntament del Masnou als Comitès de Defensa de la
República arran de la ràtzia repressiva de l’Estat.
3. Instar a l'Ajuntament del Masnou a col·laborar activament en la defensa dels
masnovins i masnovines que vegin vulnerats els seus drets polítics fonamentals.
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4. Comunicar aquests acords al Parlament de Catalunya, a l'Associació de Municipis
per la Independència, a l'Associació Catalana de Municipis, a l'Assemblea Nacional
Catalana, a Òmnium Cultural i a Alerta Solidària.
27. - Declaració institucional presentada pels grups municipals d'ERC-AM-MES i
PDeCAT-UNIÓ per l'alliberament dels presos polítics, el retorn dels exiliats i la
denúncia de la deriva antidemocràtica i autoritària de l’Estat español.
Catalunya ha tornat a patir, altra vegada, un nou atac repressiu per part del govern de
Mariano Rajoy i el bloc del 155, conjurats amb el poder judicial i policial de l’estat.
L’onada repressiva contra els catalans i les catalanes és majúscula i el govern
espanyol està disposat a tot, fins i tot a vulnerar els drets civils, polítics i humans més
bàsics per tal d’erradicar qualsevol signe de dignitat del poble català. Intenten esclafar
la voluntat de la sobirania popular empresonant injustament els nostres legítims
representants públics, tots ells gent de pau.
El passat divendres 23 de març quedarà gravat a la memòria del nostre país com un
nou dia trist i negre. L’empresonament injust, arbitrari i abusiu dels diputats i diputades
Carme Forcadell, Jordi Turull, Raül Romeva, Josep Rull, Dolors Bassa, i l’exili de
Marta Rovira tornarà a ressonar en els annals de la història del nostre país com un nou
episodi fosc de repressió i de vulneració dels principis democràtics més elementals. Un
escenari que queda agreujat per la recent detenció del President legítim de Catalunya,
Carles Puigdemont, totalment incomprensible davant la comunitat internacional.
Un divendres negre no només pel poble català sinó també pel poble espanyol, on cada
vegada i amb més intensitat els seus ciutadans estan perdent els drets i llibertats més
bàsics i inviolables en qualsevol país que es pretengui a si mateix com a democràtic i
civilitzat.
També el passat dimarts, 10 d’abril, es van produir detencions de membres dels
col·lectius CDR, acusats, entre altres, de rebel·lió i de terrorisme, en una equiparació
absolutament injusta i desproporcionada de mobilitzacions populars amb actes de
terrorisme.
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Davant d’aquestes noves injustícies, d’aquesta ignomínia, d’aquests actes
d’autoritarisme intransigent que ens recorda de manera inevitable les èpoques més
fosques de l’Espanya del segle XX, des del món local no podem restar impertèrrits i
ens alcem per dir sense vacil·lar que continuarem defensant les nostres idees
polítiques. No hi haurà prou barrots per silenciar-les. Avui, un cop més, volem dir-ho
molt alt i clar: sempre estarem al costat d’aquells representants que defensen la
voluntat del poble, del mandat de l’1 d’octubre i el resultat de les eleccions del 21 de
desembre.
I l’estat, en lloc d’actuar com una democràcia madura, on el diàleg i l’acord són el
motor de la cohesió de la societat, han decidit oferir cops de porra, menyspreu,
humiliació, amenaces i, finalment, presó. Una causa general contra l’independentisme,
una autèntica cacera de bruixes, feroç i salvatge, sense mesura.
Potser, ingènuament, es pensen que manllevant-nos als nostres representants, Carles
Puigdemont, Carme Forcadell, Oriol Junqueras, Jordi Turull, Raül Romeva, Clara
Ponsatí, Antoni Comín, Joaquim Forn, Josep Rull, Lluís Puig, Dolors Bassa, Meritxell
Serret, Jordi Cuixart, Jordi Sánchez, Marta Rovira i Anna Gabriel, ens rendirem i
dimitirem d’exercir el nostre mandat democràtic, emanat directament dels ciutadans i
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ciutadans. Res més lluny de la realitat. Ens mantindrem ferms en defensa de la causa
més justa que hi pot haver: la llibertat i el ple exercici de la democràcia.
Contra la dictadura del 155, trobareu un poble compromès i ferm. Perquè la nostra
lluita és la lluita dels homes i les dones lliures i justos, que volen ser tractats com a
ciutadans i no com a súbdits.
Per tots aquests motius, l’Ajuntament del Masnou
ACORDA
PRIMER.- Exigir la llibertat immediata de tots els presos polítics: Carme Forcadell,
Oriol Junqueras, Jordi Turull, Raül Romeva, Joaquim Forn, Josep Rull, Dolors Bassa,
Jordi Cuixart i Jordi Sánchez.
SEGON.- Exigir el retorn de tots els consellers i polítics catalans exiliats: Carles
Puigdemont, Clara Ponsatí, Antoni Comín, Lluís Puig, Meritxell Serret, Marta Rovira i
Anna Gabriel, i la garantia del respecte absolut als seus drets polítics, ciutadans i
humans sense veure’s sotmesos a cap judici pel seu lliure exercici polític.
TERCER. Declarar la vulneració de les llibertats de les persones, recollides i
protegides en tots els tractats internacionals i manifestar la persecució de la lliure
expressió, de la vulneració dels drets polítics i humans i del dret a decidir dels
ciutadans per part d’un estat que jutja les idees i empresona de forma il·legal.
QUART.- Denunciar la repressió indiscrimanada i arbitrària vers l’independentisme i,
en concret, de les persones que formen part d’ANC, Òmnium cultural i els CDR.
CINQUÈ.- Denunciar l’evident manca de separació de poders a l’estat espanyol, així
com la manipulació i coacció dels mitjans de comunicació per part de l’estat.
SISÈ.- Demanar a les institucions europees que no continuïn emparant accions
pròpies d’una dictadura i apel·lar a la justícia internacional perquè intercedeixi de
manera immediata i garanteixi el respecte als drets dels ciutadans catalans.
SETÈ.- Instem a totes les entitats del municipi del Masnou a defensar els drets
fonamentals, civils, polítics, la llibertat, la democràcia i els nostres legítims
representants escollits democràticament del Parlament de Catalunya.
VUITÈ.- Atenent a la crida del Molt Honorable President del Parlament de Catalunya,
el Sr. Roger Torrent, aquest ajuntament vol mostrar el seu suport la crida unitària del
President i a la plataforma “Espai Democràcia i Convivència” que té com a objectius “la
defensa de les institucions catalanes, la convivència, la cohesió social i els drets i
llibertats de la ciutadania”.
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NOVÈ .- Comunicar al Parlament de Catalunya, a l’Oficina del Parlament Europeu a
Barcelona, a l’Oficina de l’Alt Comissionat de l’ONU per als Drets Humans (ACNUDH)
així com a l’Associació Catalana de Municipis (ACM) l’Associació de Municipis per la
Independència (AMI), l’ANC i Òmnium Cultural l’aprovació de la present moció.
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