RELACIÓ DE PROPOSTES DEL PLE MUNICIPAL

20 de juliol de 2017

Núm. PLE2017000007
Relació de propostes del Ple Municipal en sessió ordinària de l'Ajuntament del
Masnou del dia 20 de juliol de 2017.
1. - Aprovació, si escau, dels esborranys de les actes del Ple ordinari del 27 d'abril i
15 de juny de 2017.
2. - Presa de possessió del Sr. Dídac Miró Busquets com a regidor de la CUP-PA.
3. - Informacions i comunicacions de l'Alcaldia.
4. - Donar compte dels decrets d'Alcaldia.
5. - Modificar la composició de les comissions informatives i de la Comissió
especial de comptes.
Vist l’acord del Ple extraordinari del 9 de juliol de 2015 pel qual es van constituir les
diferents comissions informatives i la Comissió especial de comptes.
Vist l’acord del Ple ordinari del 16 de juny de 2017 pel qual es va efectuar la presa de raó
de la renúncia voluntària al càrrec de regidora del Grup Municipal de la CUP-PA d'aquest
Ajuntament, formulada per la senyora Sandra Miras Martínez.
Atès que en aquesta mateixa sessió plenària està previst que prengui possessió del
càrrec de regidor del Grup Municipal de la CUP-PA el senyor Dídac Miró Busquets.
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. Modificar la composició de les comissions informatives i de la Comissió especial
de comptes, que queden de la manera següent:
Comissió Informativa de serveis generals
Vocal titular: Sr. Dídac Miró Busquets (CUP-PA)
Comissió Informativa de comunitat i persones
Vocal titular: Sr. Dídac Miró Busquets (CUP-PA)
Comissió Informativa de territori
Vocal titular: Sr. Dídac Miró Busquets (CUP-PA)
Comissió especial de comptes
Vocal titular: Sr. Dídac Miró Busquets (CUP-PA)
Segon. Publicar aquest acord a l’e-Tauler als efectes del seu general coneixement.
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6. - Modificar el nomenament de representant municipal al Consell Escolar
Municipal, al Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació i al Consell Municipal de
Benestar Social.
Vist l’acord del Ple extraordinari del 9 de juliol de 2015 pel qual es van nomenar els
representants municipal als diferents organismes.
Expedient núm. PLE2017000007

RELACIÓ DE PROPOSTES DEL PLE MUNICIPAL

20 de juliol de 2017

Núm. PLE2017000007
Vist l’acord del Ple ordinari del 15 de juny de 2017 pel qual es va efectuar la presa de raó
de la renúncia voluntària al càrrec de regidora del Grup Municipal de la CUP-PA,
formulada per la senyora Sandra Miras Martínez.
Atès que en aquesta mateixa sessió plenària està previst que prengui possessió del
càrrec de regidor del Grup Municipal de la CUP-PA el senyor Dídac Miró Busquets.
Vista la comunicació formulada per la portaveu del Grup Municipal de la CUP-PA.
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. Modificar el nomenament de representant municipal següent:
Consell Escolar Municipal
Sr. Dídac Miró Busquets (CUP-PA)
Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació
Sr. Dídac Miró Busquets (CUP-PA)
Consell Municipal de Benestar Social
Sra. Rosa Subirats Naval (CUP-PA)
Segon. Publicar aquest acord a l’e-Tauler als efectes del seu general coneixement.
7. - Donar compte de la nova composició del Grup Municipal de la CUP-PA.
Vist l’acord del Ple extraordinari del 9 de juliol de 2015 pel qual es va donar compte dels
grups municipals de la corporació del mandat 2015-2019 i del nomenament dels
portaveus.
Vist l’acord del Ple ordinari del 15 de juny de 2017 pel qual es va efectuar la presa de raó
de la renúncia voluntària al càrrec de regidora del Grup Municipal de la CUP-PA,
formulada per la senyora Sandra Miras Martínez.
Atès que en aquesta mateixa sessió plenària està previst que prengui possessió del
càrrec de regidor del Grup Municipal de la CUP-PA el senyor Dídac Miró Busquets.
Vista la comunicació formulada per la portaveu del Grup Municipal de la CUP-PA.
En virtut de tot el que s’ha exposat, es proposa, al Ple de la corporació, l’adopció dels
acords següents:
Primer. Donar compte de la nova composició del Grup Municipal de la CUP-PA.
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Candidatura d'Unitat Popular - Poble Actiu (CUP-PA)
Portaveu: Sra. Rosa Subirats Naval
Suplent: Sr. Dídac Miró Busquets
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Integrants
Sra. Rosa Subirats Naval
Sr. Dídac Miró Busquets
Segon. Publicar aquest acord a l’e-Tauler als efectes del seu general coneixement.
8. - Donar compte del canvi de denominació del Grup Municipal de CiU.
Vist l’acord del Ple extraordinari del 9 de juliol de 2015 pel qual es va donar compte dels
grups municipals de la corporació del mandat 2015-2019.
Vist l’escrit presentat en data 13/07/2017 registre d’entrada E-2017/7961 pels integrants
del Grup Municipal de CiU pel qual comuniquen el canvi de denominació del seu grup
municipal que passarà a denominar-se Grup Municipal Demòcrata (PDeCAT-UNIÓ).
En virtut de tot el que s’ha exposat, es proposa, al Ple de la corporació, l’adopció dels
acords següents:
Primer. Donar compte de la nova denominació de l’actual Grup Municipal de CiU que
passarà a denominar-se Grup Municipal Demòcrata (PDeCAT-UNIÓ).
Segon. Publicar aquest acord a l’e-Tauler als efectes del seu general coneixement.
9. - Ratificació del Decret d'Alcaldia amb número 1340, de data 30 de juny de 2017,
de modificació dels membres del Consell de la Vila de l'Associació No veïnal del
Casal dels Avis d'Ocata
“Vist el decret de data 3 de novembre de 2015 on es van nomenar els membres del
Consell de la Vila per un període de dos anys.
Vist que com a membres de l’Associació no veïnal del Casal dels Avis Ocata, es van
escollir a dos representants, com a titular el senyor Francesc Valls Camps, i com a
suplent, el senyor Andreu Francisco Sabat.
Vist l’escrit presentat en data 24/05/2017 amb registre d’entrada E-2017/005550 i E2017/005551, on es van presentar dues instàncies comunicant la renúncia a ser membres
del Consell de la Vila en representació del Casal dels Avis Ocata, dels senyors Andreu
Francisco Sabat i Francesc Valls Camps, respectivament.
Vist que en data 19/06/2017, varem rebre al correu d’Alcaldia la comunicació dels nous
membres representants del casal, al Consell de la Vila. Com a titular al senyor Enric Pera
i Canela, i suplent, la senyora Teresa Bàrbara i Codina.
Vist l’informe de la Cap de Gabinet d’Alcaldia.
En virtut de tot això, i en ús de les facultats atribuïdes legalment,
RESOLC:
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1. Nomenar fins el 2 de novembre de 2017, com a membres del Consell de la Vila en
representació de l’Associació no veïnal Casal dels Avis Ocata:
a. Titular: senyor Enric Pera i Canela
b. Suplent: senyora Teresa Bàrbara i Codina
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2. Ratificar el nomenament de les persones del punt anterior al Ple de la Corporació, en
aplicació del disposat a l’art. 9 del Reglament del Consell de la Vila.
3. Notificar la resolució a les persones interessades.
4. Publicar la resolució a l’e-tauler i al portal de transparència municipal.”
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 de
l’acord següent:
Únic: Ratificar el Decret d’Alcaldia amb número 1340, de data 30 de juny de 2017, en
virtut del qual es modifiquen els membres del Consell de la Vila de l’Associació No veïnal
del Casal dels Avis Ocata.
10. - Aprovació inicial del Pla de Desenvolupament Turístic del Masnou
Vist que a partir de l’any 2015, amb l’obertura de l’Oficina de Turisme es va considerar
necessari disposar d’instruments d’actuació generals en l’àmbit del turisme al municipi.
En aquest sentit es va considerar important tenir un pla estratègic amb l’objectiu de
planificar i ordenar el desenvolupament turístic de municipi a través de polítiques locals
específiques.
Vist que el dia 21 de setembre de 2015 l’Ajuntament del Masnou va sol·licitar un ajut a la
Diputació de Barcelona per redactar un “Pla estratègic de turisme al Masnou” en el marc
del Catàleg de serveis de l’any 2016 “Xarxa de Governs Locals 2016-2019 i el dia 25 de
novembre de 2016 es va aprovar aquesta actuació (codi codi 16/Y/231345) que es va
dur a terme amb un cofinançament per ambdues administracions (Diputació 75%,
Ajuntament 25 %). L’empresa escollida per la Diputació per redactar el Pla va ser Innova.
Vist que des de la regidoria de turisme s’ha donat el suport a l’hora de facilitar informació,
documentació i espais per al desenvolupament de l’actuació.
Vist que l’adjudicatari ha realitzat un treball de camp exhaustiu, recollida de
documentació, entrevistes personalitzades amb els professionals de l’equip responsable
de turisme de l’Ajuntament i altres departaments, entrevistes personals en profunditat a
actors del sector turístic (octubre 2016), una enquesta en línia (gener de 2017) i un taller
creatiu (9 de febrer de 2017). A partir d’aquesta metodologia l’adjudicatari ha presentant
un document, Pla de Desenvolupament Turístic del Masnou, que s’adequa a les
necessitats de l’Ajuntament i que serveix d’instrument de planificació estratègica a mig i
llarg termini.
Vist que en data 4 de maig es va fer una presentació del document al sector turístic i la
ciutadania en general.
Vist l’informe de la Tècnica de Patrimoni Cultural, del dia 28 de juny de 2017.
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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 Pla de Desenvolupament Turístic del Masnou, segons
el text que s’adjunta com Annex I als presents acords.
Segon. SOTMETRE a informació pública el present acord i el text del Pla de
Desenvolupament Turístic del Masnou 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 electrònic 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 Museu Municipal de Nàutica del Masnou, carrer Josep
Pujadas Truch, 1 A, 08320 El Masnou, el dijous de les 10.00 a les 14.00 h i al tauler
d’edictes electrònic de l’Ajuntament.
Tercer. DISPOSAR que, si no s’hi formula cap al·legació ni reclamació durant el termini
d’informació pública i d’audiència, el Pla de Desenvolupament Turístic que ara s’aprova
inicialment quedarà aprovat definitivament sense necessitat de cap tràmit ulterior, i es
procedirà directament a la seva publicació.
11. - Compatibilitat d'una funcionària
Vista la petició de declaració de compatibilitat efectuada el dia 29 de maig de 2017 per la
senyora (.../...), funcionària de l’Ajuntament del Masnou, adscrita al lloc de treball
d’auxiliar administrativa, per a l'exercici d'una segona activitat privada per compte propi
com a autònoma d’una botiga online de productes infantils.
Vist que l'article 1.3 de la Llei 53/1984 disposa que l'acompliment d'un lloc de treball pel
personal inclòs en l'àmbit d'aplicació d'aquesta llei serà incompatible amb l'exercici de
qualsevol càrrec, professió o activitat, públic o privat, que pugui impedir o menyscabar
l'estricte compliment dels seus deures o comprometre la seva imparcialitat o
independència.
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Vist que l'article 11.1 de la Llei 53/1984 estableix que el personal comprès en el seu àmbit
d'aplicació no podrà exercir, per si o mitjançant substitució, activitats privades, incloses
les de caràcter professional, siguin per compte propi o sota la dependència o al servei
d'Entitats o particulars que es relacionin directament amb els que desenvolupi el
Departament, Organisme o Entitat al qual l'interessat estigui adscrit a prestar els seus
serveis, precisament per evitar que tingui lloc un conflicte d’interès en l’empleat públic, si
es pogués prevaldre’s del seu lloc de treball en l'Administració, en perjudici de l’interès
públic.
Vist que realitzada la deguda ponderació, tenint en compte l’objecte d’autònoma d’una
botiga online, no s’aprecia conflicte d’interessos entre l’exposada activitat privada i
l’activitat pública que realitza l’auxiliar administrativa, l’objecte de la qual no coincideix
amb el que es realitza en l’activitat privada, atès que versa sobre tasques d’auxiliar
administrativa, per tant, no entra en conflicte amb l’activitat privada d’autònoma d’una
botiga online de productes infantils, la impartició de la qual sempre que es realitzi
necessàriament fora de la jornada laboral de l’empleada pública, no s’aprecia que
perjudiqui l’activitat municipal exercida, sense que consegüentment es comprometi la
imparcialitat, independència i el compliment dels deures a càrrec de l’empleada pública,
en l’exercici de les seves funcions.
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Vist que l’article 12.2 de la Llei 53/1984, en relació a l’article 329 i 330, del Decret
214/1990, de 30 de juliol, estableix que les activitats privades que corresponguin a llocs
de treball que requereixin la presència efectiva de l'interessat durant un horari igual o
superior a la meitat de la jornada setmanal ordinària de treball en l'Administració, només
es podrà autoritzar quan l'activitat pública sigui com de prestació a temps parcial. El que,
a sensu contrari vol dir que quan la jornada a l'Ajuntament és la normal a temps complet,
només es podria autoritzar la compatibilitat si la jornada o horari de l'activitat privada és
inferior a la meitat.
Vist que el lloc d’auxiliar administrativa no percep un complement específic pel factor
d'incompatibilitat conforme l’article 14 de la Llei 21/1987, de 26 de novembre,
d’incompatibilitats del personal al servei de l’Administració de la Generalitat.
Vist que la senyora (.../...) ocupa a l’Ajuntament un lloc de treball que té assignat una
tipologia de jornada de 37,5 hores setmanals, i la dedicació com a autònoma seria de 20
hores mensuals, i per tant inferior a la meitat de la jornada a l’Ajuntament.
Vist que l’article 11 de la Llei 21/1987, de 26 de novembre, regula l’autorització del
personal inclòs en l'àmbit d'aquesta Llei per a l'exercici d'activitats privades.
Vist l’informe emès per la responsable del departament de Recursos Humans i
Organització.
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. Autoritzar la senyora (.../...) la compatibilitat de l’activitat privada per compte propi
declarada el dia 29 de maig de 2017 per a la realització de tasques d’autònoma d’una
botiga online de productes infantils, sempre que la mateixa tingui lloc, necessàriament,
fora de la seva jornada de treball com a auxiliar administrativa, i condicionada a l’estricte
compliment de les obligacions següents:
1. En cap cas l’activitat privada no impedirà ni menyscabarà l’estricte compliment
dels deures de la l’empleada pública ni en comprometrà la imparcialitat ni la
independència.
2. L’activitat privada no podrà tenir cap relació amb els assumptes que la persona
conegui per raó del càrrec.
3. No es podran desenvolupar activitats privades que es relacionin directament amb
les que desenvolupa el departament, l'organisme, l'entitat o l'empresa pública en
què presta serveis.
4. No poden ésser objecte de compatibilitat les activitats professionals que s'han de
prestar a persones a què hom està obligat a atendre en el desenvolupament del
càrrec públic.
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5. Qualsevol canvi en l’objecte com a autònoma, haurà de ser comunicat a aquesta
corporació per la funcionària, als efectes d’analitzar si la mateixa continua sent
compatible amb l’activitat pública realitzada per la mateixa.
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6. L’autorització de comptabilitat està condicionada a l’estricte compliment de la
jornada i l’horari.
Segon. Notificar aquest acord a la persona interessada.
12. - Festes locals per a l'any 2018
En data 31 de maig de 2017, el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la
Generalitat de Catalunya va publicar al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya
número 7381 l’Ordre TSF/101/2017, de 25 de maig, per la qual s’estableix el calendari
oficial de festes laborals per a l’any 2018.
L’article 2 d’aquesta Ordre estableix que s’establiran dues festes locals, retribuïdes i no
recuperables, a proposta dels ajuntaments.
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’acord següent:
Primer. Fixar com a festes locals de la vila del Masnou, per a l’any 2018, el dia 21 de
maig (dilluns de Pasqua Granada) i el dia 29 de juny (festivitat de Sant Pere).
Segon. Comunicar aquesta resolució al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
de la Generalitat de Catalunya, per tal de quedar inclosos en el proper calendari laboral
de festes.
13. - Aprovació inicial expedient número 25/2017 de Modificació pressupostària per
crèdit Extraordinari
Es presenta al departament d’intervenció la petició de la regidoria d’Acció Social per la
modificació de crèdit del pressupost vigent, mitjançant crèdit extraordinari, per poder
disposar d’un vehicle isotèrmic pel Centre de Distribució d’Aliments.
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’interventor, en relació a l’esmentat expedient de
extraordinari.

crèdit

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
l’expedient núm. 25/2017, 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:
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INCREMENT
DESPESES

Org. Pro.
CP

Descripció
Vehicle isotèrmic àrea de
23111 62400 persones

Crèdits
totals

Eco.

Modificació

Crèdits
totals
consignats

comunitat i
0

25.000,00

25.000,00

0

25.000,00

25.000,00

BAIXA DE DESPESES

Org. Pro.
AS

Eco.

Crèdits
totals

Descripció

23111 48004 Convenis amb entitats de serveis socials

Crèdits
Baixes per totals
anul·lació
consignats

113.250,00

-25.000,00

88.250,00

113.250,00

-25.000,00

88.250,00

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.
14. - Aprovació inicial de les bases 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 l’Ajuntament del Masnou valora la necessitat d’aprovar unes Bases reguladores
de la concessió d’ajuts sobre la quota de l’impost sobre béns immobles a favor de
persones amb escassa capacitat econòmica que permetin atorgar ajuts en aquest
concepte a les persones i famílies pertanyents als col·lectius més afectats, a atorgar pel
procediment de concurrència competitiva.
Vist l’informe de la cap d’Acció social de data 19 de juny de 2017, en el qual es proposa
l’aprovació de les Bases reguladores de la concessió d’ajuts sobre la quota de l’impost
sobre béns immobles a favor de persones amb escassa capacitat econòmica.
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 les Bases 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 s’annexa als presents acords.
Segon. Sotmetre a informació pública el present acord i el text de les Bases reguladores
de la concessió d’ajuts sobre la quota de l’impost sobre béns immobles a favor de
persones amb escassa capacitat econòmica, 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
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“El Masnou Viu” i al tauler d’edictes electrònic 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 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. Disposar que, si no s’hi formula cap al·legació ni reclamació durant el termini
d’informació pública i d’audiència, les Bases reguladores de la concessió d’ajuts sobre la
quota de l’impost sobre béns immobles a favor de persones amb escassa capacitat
econòmica que ara s’aproven inicialment quedaran aprovades definitivament sense
necessitat de cap tràmit ulterior, i es procedirà directament a la seva publicació.
15. - Declaració d’interès municipal de les obres de construcció d’una nova escala
d’evacuació a la zona del pati interior de la zona nord de l’edifici situat al carrer de
Roman Fabra, número 3 del Masnou.
Vista la llicència d’obres menors concedida amb data 26 de juny de 2017 al Departament
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya – Serveis Territorials al Maresme – Vallès
Oriental, per a l’execució de les obres de construcció d’una nova escala d’evacuació a la
zona del pati interior de la zona nord de l’edifici situat al carrer de Roman Fabra, número
3 del Masnou – Escola Ocata, amb referència cadastral 2925110DF4922N0001WD,
expedient d’obres número 418/17.
Atès que en la sol·licitud de la llicència d’obres efectuada amb data 8 de maig de 2017
pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya – Serveis Territorials al
Maresme – Vallès Oriental, se sol·licitava la declaració de les obres a realitzar en l’Escola
Ocata, d’especial interès o utilitat municipal i, en conseqüència, que es procedís a
l’exempció de la taxa per llicències urbanístiques, així com a la bonificació del 95% de
l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres.
Atès que l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per llicències urbanístiques estableix a
l’article 6.3 que aquelles obres que, previ informe favorable de la Comissió Informativa de
Serveis Generals, hagin estat declarades per acord de l’òrgan competent, d’interès
municipal, per concórrer circumstàncies socials, culturals, històric artístiques o de foment
del treball, quedaran eximides del pagament de la taxa per llicències urbanístiques.
Atès que l’ordenança fiscal reguladora de l’impost sobre construccions, instal·lacions i
obres estableix en el seu article 3r.bis.4 que l’Ajuntament bonificarà en un 95% les
construccions, instal·lacions i obres que siguin declarades d’interès municipal per
concórrer circumstàncies socials, culturals, històric artístiques o de foment del treball.
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Vist l’informe emès per l’aparellador municipal amb data 28 de juny de 2017, en el qual
posa de manifest que es pot procedir a la declaració de les obres de construcció d’una
nova escala d’evacuació a la zona del pati interior de la zona nord de l’edifici situat al
carrer de Roman Fabra, número 3 del Masnou – Escola Ocata, com a obres d’especial
interès o utilitat municipal, donat que l’escola Ocata forma part de la dotació educativa del
Masnou, i com a tal, desenvolupa una activitat d’interès municipal, manifestant que
l’edifici es troba situat en zona qualificada com a 5, sistema d’equipaments, subzona 5b,
equipament educatiu,
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Vist l’informe emès per la cap d’Urbanisme, Activitats, Obres i Projectes amb data 28 de
juny de 2017.
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa.
En ús de les atribucions conferides a la Corporació municipal, es proposa l’adopció dels
següents acords:
Primer. Declarar les obres de construcció d’una nova escala d’evacuació a la zona del
pati interior de la zona nord de l’edifici situat al carrer de Roman Fabra, número 3 del
Masnou – Escola Ocata, amb referència cadastral 2925110DF4922N0001WD, d’especial
interès o utilitat municipal, d’acord amb els informes emesos per l’aparellador municipal i
per la cap d’Urbanisme, Activitats, Obres i Projectes, i d’acord amb el dictamen favorable
emès per la Comissió Informativa de Serveis Generals.
Segon. Notificar aquest acord al Departament d’Ensenyament de la Generalitat de
Catalunya – Serveis Territorials al Maresme – Vallès Oriental.
16. - Declaració de lesivitat del certificat de compatibilitat urbanística relatiu a la
implantació d'una activitat de club social i associació de fumadors de cànnabis, a
desenvolupar en el local situat en l'avinguda de Joan XXIII, núm. 110 del Masnou
Vist l’expedient incoat per decret de data 3 de maig de 2017 en relació a la declaració de
lesivitat del certificat de compatibilitat urbanística relatiu a la implantació d’una activitat de
club social i associació de fumadors de cànnabis, a desenvolupar en el local situat en
l’avinguda de Joan XXIII, núm. 110 del Masnou, ja que, en contra del que es manifesta en
el referit certificat, l’activitat de club de fumadors de cànnabis no és compatible amb els
usos admesos en el local esmentat.
Atès que en data 4 de maig de 2017, el secretari general de l’Ajuntament emet informe
jurídic sobre el procediment a seguir.
Atès que per escrit de data 4 de maig de 2017 es va concedir un termini d’audiència de
15 dies a l’interessat, el senyor (.../...), el qual no ha presentat al·legacions.
Vist l’informe jurídic emès amb data 27 de juny de 2017 pel secretari general de
l’Ajuntament, en el qual es manifesta textualment el següent:
“Antecedents:
En data 4 d’abril de 2017, a petició del senyor (.../...), s’emet el certificat de compatibilitat
urbanística relatiu a la implantació d’una activitat de club social i associació de fumadors
de cànnabis, a desenvolupar en el local situat en l’avinguda de Joan XXIII, núm. 110 del
Masnou, d’acord amb l’informe favorable emès per l’arquitecte municipal en data 28 de
març de 2017.
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L’arquitecte municipal, en data 20 d’abril de 2017 va emetre informe en el qual
manifestava que existeix un error en l’informe tècnic transcrit en el referit certificat de
compatibilitat urbanística, de manera que l’activitat de club de fumadors de cànnabis no
és compatible amb els usos admesos en el local de l’avinguda de Joan XXIII, núm. 110.
A la vista de l’esmentat informe per decret de data 3 de maig d’enguany es va incoar
procediment de declaració de lesivitat del referit certificat.
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En data 4 de maig de 2017, vaig emetre informe jurídic sobre el procediment a seguir.
Per escrit de data 4 de maig de 2017 es va concedir un termini d’audiència de 15 dies a
l’interessat, el senyor (.../...), el qual no ha presentat al·legacions.
Fonaments de dret
I.

Marc jurídic aplicable
1. Els articles 48 a 52 i 107 i següents de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del
Procediment Administratiu Comú de les administracions públiques.
2. L’article 73 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de
les administracions públiques de Catalunya.
3. Els articles 21.1.l) i 22.2.k) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases
del règim local.
4. Els articles 53.1.l) i 52.2.k) 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.
5. Els articles 43 i següents de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la
jurisdicció contenciosa administrativa.

II.

Consideracions jurídiques

Primera.- Declaració de lesivitat
Les administracions públiques poden declarar lesius per a l’interès públic els actes
favorables per als interessats que siguin anul·lables de conformitat amb l’establert a
l’article 63 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les
Administracions Públiques, per a procedir a la seva ulterior impugnació davant l’ordre
jurisdiccional contenciós administratiu.
Són anul·lables els actes de l’Administració que incorrin en qualsevol infracció de
l’ordenament jurídic, inclosa la desviació de poder; el defecte de forma només
determinarà l’anul·labilitat quan l’acte no compleixi amb els requisits formals
indispensables per a assolir la seva finalitat o doni lloc a la indefensió dels interessats.
En aquest cas es planteja la declaració de lesivitat del certificat de compatibilitat
urbanística relatiu a la implantació d’una activitat de club social i associació de fumadors
de cànnabis, a desenvolupar en el local situat en l’avinguda de Joan XXIII, núm. 110 del
Masnou, ja que, en contra del que es manifesta en el referit certificat, l’activitat de club de
fumadors de cànnabis no és compatible amb els usos admesos en el local esmentat.
Segona.- Normativa reguladora de la implantació de clubs i associacions de fumadors de
cànnabis.
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L’Ordenança municipal reguladora de les condicions d’exercici de l’activitat de clubs
socials i associacions de fumadors de cànnabis i/o d’altres substàncies anàlogues,
aprovada pel Ple de l'Ajuntament del Masnou en data 16 de juny de 2016 i publicada al
BOPB en data 4 de juliol de 2016.
L’article 7 de la referida Ordenança preveu els criteris d’emplaçament de la referida
activitat. En concret, l’article 7.2 prohibeix l’obertura d’una activitat d’aquest tipus a menys
de 100 metres respecte qualsevol emplaçament protegit, entre els quals es troben els
establiments o el sòl qualificat d’equipament sòcio-cultural (5d).
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L’arquitecte municipal, en l’informe emès en data 20 d’abril de 2017, manifesta que el
local de l’avinguda de Joan XXIII, núm. 110 es troba a menys de 100 metres d’un
equipament sòcio-cultural (5d), per tant, l’ús pretès no és compatible amb el planejament.
Tercera.- Procediment a seguir
En aquest punt em remeto al que ja vaig informar en data 4 de maig de 2017, essent el
Ple l’òrgan competent per declarar la lesivitat per a l’interès públic, de conformitat amb el
que preveu l’article 107.5 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu
Comú de les Administracions Públiques.
Conclusions
S’informa favorablement la declaració de lesivitat del certificat de compatibilitat
urbanística relatiu a la implantació d’una activitat de club social i associació de fumadors
de cànnabis, a desenvolupar en el local situat en l’avinguda de Joan XXIII, núm. 110 del
Masnou, en els termes d’aquest informe i de l’emès en data 4 de maig de 2017 quant al
procediment a seguir.
Aquesta és l’opinió del sotasignant que sotmet a qualsevol altre de millor fonament en
dret. No obstant això, l’òrgan competent resoldrà el que consideri oportú.”
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa.
En ús de les atribucions conferides a la Corporació municipal, es proposa l’adopció dels
següents acords:
PRIMER.- Declarar la lesivitat per a l’interès públic del certificat de compatibilitat
urbanística relatiu a la implantació d’una activitat de club social i associació de fumadors
de cànnabis, a desenvolupar en el local situat en l’avinguda de Joan XXIII, núm. 110 del
Masnou, considerant que aquest acte és anul·lable, atès que incompleix amb el que
estableix l’ordenament jurídic, segons consta en els informes que obren en l’expedient,
emesos per l’arquitecte municipal i pel secretari general de l’Ajuntament.
SEGON.- Interposar un recurs davant els Jutjats del Contenciós Administratiu de
Barcelona en el termini màxim de dos mesos i designar la lletrada d’aquest Ajuntament,
senyora (.../...), perquè representi i defensi els interessos municipals en el recurs de
referència
TERCER.- Notificar aquest acord a l’interessat als efectes oportuns.
QUART.- Facultar a l’alcalde per a l’execució del present acord.
17. - Desafectació de la finca ubicada enfront de l'edifici situat en el carrer de Josep
Anselm Clavé, núm. 17 del Masnou i declaració com a parcel·la sobrera.
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Vist l’expedient que es tramita per a la desafectació de la finca de 7m² situada enfront de
l’edifici ubicat en el carrer de Josep Anselm Clavé, núm. 17 i de la seva declaració com
parcel·la sobrera, d’acord amb allò que estableixen l’article 204 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 12 i 20 del Reglament de Patrimoni dels ens locals, aprovat per Decret
336/1998, de 17 d’octubre.
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Atès que en aquest expedient ha estat acreditada l’oportunitat i legalitat de l’esmentada
declaració, que comporta una alteració de la qualificació jurídica del bé, en passar de bé
demanial a bé patrimonial, i adquirint per tant les qualitats d’alienable, embargable i
prescriptible.
Atès que l’expedient ha estat sotmès a informació pública per un termini de vint dies
hàbils, durant els quals no s’han formulat al·legacions ni reclamacions.
Atès que la competència per a la desafectació de la finca i la seva declaració com a
parcel·la sobrera correspon al Ple municipal, que l’ha d’adoptar amb el vot favorable de la
majoria absoluta del nombre legal de membres de la Corporació, com exigeixen els
articles 47.2 n) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases del règim local, i 114.2 m) i 204.5
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.
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa
En ús de les atribucions conferides a la Corporació municipal, es proposa l’adopció dels
següents ACORDS:
PRIMER.- Desafectar i declarar parcel·la sobrera la finca de 7m² situada enfront de
l’edifici ubicat en el carrer de Josep Anselm Clavé, núm. 17 i de la seva declaració com
parcel·la sobrera, d’acord amb allò que estableixen l’article 204 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 12 i 20 del Reglament de Patrimoni dels ens locals, aprovat per Decret
336/1998, de 17 d’octubre.
SEGON.- Disposar que s’anoti a l’inventari municipal de béns aquesta declaració, que
comporta la qualificació jurídica del bé esmentat com a patrimonial.
18. - Resolució recurs de reposició a l'acord del Ple de l'expedient de fiscalització
del contracte de gestió de servei públic, concessió administrativa, del servei
municipal d'abastament d'aigua potable del Masnou.
Relació de fets:
1. En data 17 de març de 2016 el ple de la Corporació Local va aprovar l’inici d’un
expedient de fiscalització del contracte de gestió de servei públic del servei
d’abastament d’aigua potable, en base a l’auditoria realitzada per SB Ambiaudit, SL,
en el marc d’una sol·licitud d’assistència d’aquest Ajuntament de la Diputació de
Barcelona. S’atorgava un termini d’audiència a SOREA, l’empresa concessionària del
servei, de 30 dies hàbils a comptar des de l’endemà de la notificació de l’acord, per tal
de presentar les al·legacions que cregués oportunes.
2. En data 11 d’abril de 2016 SOREA va sol·licitar, a través d’instància amb número de
registre E-2016/003345, una ampliació del termini de presentació d’al·legacions. Se li
va atorgar una ampliació de 15 dies per acord de ple de data 21 d’abril de 2017,
finalitzant el termini el 23 de maig de 2016.

ACTS1005

3. En data 23 de maig de 2016 SOREA va presentar, amb número de registre E2016/004543, al·legacions a l’auditoria presentada.

Expedient núm. PLE2017000007

RELACIÓ DE PROPOSTES DEL PLE MUNICIPAL

20 de juliol de 2017

Núm. PLE2017000007
4. Arran d’una sol·licitud d’aclariments efectuada per l’interventor d’aquest Ajuntament,
SOREA va presentar en data 25 de setembre de 2016, amb número de registre E2016/008489, un dossier amb la informació addicional demanada.
5. En data 19 de gener de 2017 l’empresa SB Ambiaudit, en el marc d’un altre ajut
atorgat la Diputació de Barcelona, va presentar l’“Informe per a la materialització del
resultat de l’auditoria de la concessió del subministrament d’aigua domèstica al
municipi del Masnou”, on es valoren les al·legacions presentades per la
concessionària.
6. En data 27 d’abril de 2017 el Ple de la Corporació Local va aprovar la resolució de
l’expedient de fiscalització del contracte de gestió de servei públic del servei
d’abastament d’aigua potable.
7. En data 6 de juny de 2017 SOREA va presentar, amb número de registre E2017/006071, recurs de reposició contra l’acord plenari esmentat al punt anterior.
8. Vist l’informe de l’interventor de data 10 de juliol de 2017, núm. 51/2017, que es
transcriu literalment com segueix:
“A) ANTECEDENTS:
1. En data 17 de març de 2016 el Ple de la Corporació Local va aprovar l’inici d’un
expedient de fiscalització del contracte de gestió de servei públic del servei
d’abastament d’aigua potable, en base a l’auditoria realitzada per SB Ambiaudit, SL,
en el marc d’una sol·licitud d’assistència d’aquest Ajuntament a la Diputació de
Barcelona. S’atorgava un termini d’audiència a SOREA, l’empresa concessionària del
servei, de 30 dies hàbils a comptar des de l’endemà de la notificació de l’acord, per tal
de presentar les al·legacions que cregués oportunes.
2. En data 11 d’abril de 2016 SOREA va sol·licitar, a través d’instància amb número
de registre E-2016/003345, una ampliació del termini de presentació d’al·legacions.
Se li va atorgar una ampliació de 15 dies, finalitzant el termini el 23 de maig de 2016.
3. En data 23 de maig de 2016 SOREA va presentar, amb número de registre E2016/004543, al·legacions a l’auditoria presentada.
4. Arran d’una sol·licitud d’aclariments, SOREA va presentar en data 25 de setembre
de 2016, amb número de registre E-2016/008489, un dossier amb la informació
addicional demanada.
5. En data 19 de gener de 2017 l’empresa SB Ambiaudit, en el marc d’un altre ajut
atorgat la Diputació de Barcelona, va presentar l’informe de valoració de les
al·legacions presentades per la concessionària.
6. En data 27 d’abril de 2017 el Ple de la Corporació Local va aprovar la resolució de
l’expedient de fiscalització del contracte de gestió de servei públic del servei
d’abastament d’aigua potable.
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7. En data 6 de juny de 2017 SOREA va presentar, amb número de registre E2017/006071, recurs de reposició contra l’acord plenari esmentat al punt anterior.
B) FONAMENTS DE DRET:
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1. La legislació d’aplicació és continguda en els següents texts legals:
Disposició transitòria primera del Text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic
aprovat per Real Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.
Article 127.1.2a del Reglament de Serveis de les Corporacions Locals, aprovat per
Decret de 17 de juny de 1955 (RSCL).
2. La Disposició transitòria primera del Text refós de la Llei de Contractes del Sector
Públic aprovat per Real Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre (en endavant
TRLCSP), al punt segon, determina que els contractes adjudicats amb anterioritat a
l’entrada en vigor d’aquesta llei (16/12/11) es regiran, pel que fa als seus efectes,
compliment i extinció, inclosa la seva durada i règim de pròrrogues, per la normativa
anterior.
3. Atès que aquest contracte es va adjudicar l’any 1972, li es d’aplicació el Reglament
de Serveis de les Corporacions Locals, aprovat per Decret de 17 de juny de 1955
(RSCL) i el Reglament de Contractació de les Corporacions Locals, aprovat per
Decret de 9 de gener de 1953. En aquell moment era vigent la Llei de Contractes de
l’Estat (Text articulat aprovat per Decret 923/1965) que només era d’aplicació
supletòria a l’Administració local, en virtut del que establia la disposició addicional
segona del mencionat Reglament de Contractació de 1953.
L’article 127.1.2.a) del RSCL i la clàusula 6.2. del plec de condicions econòmiques i
jurídiques de la concessió, estableixen que és una potestat de l’administració la
fiscalització de la concessió.
4. En base a l’auditoria realitzada per SB Ambiaudit, S.L., es va considerar oportú
iniciar un expedient de fiscalització a la concessionària i donar-li audiència per un
termini de trenta dies hàbils, per tal que pogués exposar el consideri adient en la
defensa dels seus drets i interessos.
5. Al presentar-se al·legacions es va donar trasllat a l’empresa que ha realitzat
l’auditoria per a que emetés nou informe, i amb aquest i altres que es van sol·licitar,
elaborar la proposta de resolució de l’expedient de fiscalització. Al no haver-se
introduït canvis substancials a l’informe definitiu d’auditoria realitzat arran de les
al·legacions manifestades per la concessionària, no es va considerar necessari
l’atorgament d’un nou tràmit d’audiència.
CONCLUSIONS:
Una vegada examinada la documentació obrant a l’expedient conformada
principalment per l’informe inicial de l’equip auditor, les al·legacions manifestades per
la concessionària i per l’informe definitiu de l’auditoria, així com per la documentació
aportada per SOREA acompanyant el recurs de reposició, cal extreure les següents
conclusions:
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1. Respecte al punt tercer de les al·legacions manifestades al recurs de reposició cal
reiterar allò manifestat a la conclusió núm. 1 de l’informe d’intervenció 28/2017 de 5
d’abril de 2017 i, per tant, es proposa desestimar aquesta pretensió.
L’abast de la revisió realitzada són les despeses imputades a la concessió des de
1998 fins al 2014. Aquest punt de partida va ser contestat per la concessionària
al·legant que l’any base hauria d’haver estat el 1999, coincidint amb la pròrroga del
contracte inicial.
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No obstant això, es va desestimar l’al·legació donat que el conveni de la pròrroga de
la concessió determina que el punt de partida per la determinació dels costos ha de
ser el 8 d’octubre de 1998, data en que la Comissió de Preus de Catalunya va aprovar
les tarifes.
La concessionària fa esment a l’Apartat III de l’Annex II Estudi sobre l’equilibri
econòmic de la concessió del servei municipal d’aigua del Masnou de la pròrroga del
contracte per fonamentar que les despeses d’explotació es fixaven en 127.330.774
pessetes.
Però tot i això, a l’Apartat V Conclusions a la proposta de SOREA es va determinar
que la tarifa actual era deficitària i no li permetria recuperar el cost de les inversions.
Per no incrementar la tarifa al 1998 en 10,40 ptes/m3, es va acordar ampliar el termini
de la concessió i executar obres per valor de 80.000.000 de ptes., incrementat la tarifa
IPC anual+1 punt els anys 1999 i 2000 i “en l’IPC la resta d’anys fins a la finalització
de la concessió partint de l’estudi de tarifes aprovades per la Comissió de Preus de
Catalunya en data 8 d’octubre de 1998”.
2. Les despeses de personal, de conformitat amb el contracte, s’han d’incrementar
l’IPC + 1% al 1999 i 2000 i l’IPC + 0,5% per la resta de la concessió. Existeix una
diferència entre l’import imputat a les tarifes per la concessionària i el que s’hauria
d’haver imputat pel període 2013-2015 de 76.051 euros, que presenta el següent
desglòs:
Període

Any 2013

Any 2014

Any 2015

Contracte

334.050 €

336.388 €

333.697 €

SOREA

360.062 €

360.062 €

360.062 €

Diferència

-26.012 €

-23.674 €

-26.365 €

TOTAL

-76.051 €

3. Les despeses de tractament i anàlisi, un cop analitzats els preus del mercat de
diferents laboratoris, haurien de poder imputar-se a les tarifes del servei un import de
8.864 euros. Existeix una diferència entre l’import imputat a les tarifes per la
concessionària i el que s’hauria d’haver imputat pel període 2013-2015 de 11.955
euros.
4. Les despeses generals s’han determinat en base a l’IPC, així com el creixement
d’abonats i el compliment d’obligacions legals i es determinava una diferència a
l’exercici 2014 de 19.501 euros. Existeix una diferència entre l’import imputat a les
tarifes per la concessionària i el que s’hauria d’haver imputat pel període 2013-2015
de 60.680 euros, que presenta el següent desglòs:
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Període

Any 2013

Any 2014

Any 2015

Contracte

180.987 €

181.350 €

179.536 €

SOREA

200.851 €

200.851 €

200.851 €

Diferència

-19.864 €

-19.501 €

-21.315 €

TOTAL

-60.680 €

5. Respecte al punt quart de les al·legacions, es va proposar un ajust de 24.897 euros
a les despeses financeres, segons el sistema que figura al Pacte Segon del Conveni
per al finançament de les obres dels “Projectes de millora de la xarxa regional de
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distribució d’aigua a la comarca del Maresme”, aplicant al valor net de les inversions
del projecte de millora de la xarxa de distribució de l’aigua a la Comarca del Maresme
(import base de 948.971,39 euros), l’Euribor a 90 dies + 0,175.
No obstant, SOREA va apuntar al recurs de reposició que l’Annex III del mateix
conveni signat el 22 de maig de 2000 entre l’Ajuntament del Masnou i SOREA
determinava que l’amortització anual del capital pendent es calcularia en funció dels
m3 realment facturats. De conformitat amb això resulta la següent diferència:
Període

Any 2013

Any 2014

Any 2015

Contracte

59.680 €

58.373 €

60.398 €

SOREA

65.651 €

65.651 €

65.651 €

-5.971 €

-7.278 €

-5.253 €

TOTAL

Diferència
-18.502 €

6. En quant a les amortitzacions, es va proposar un ajust de 5.193 euros entre l’import
imputat a les tarifes per la concessionària i el que s’hauria d’haver imputat pel període
2013-2015. No obstant, per la informació facilitada per la concessionària resulta la
següent diferència:
Període

Any 2013

Any 2014

Any 2015

Contracte

61.268 €

47.480 €

46.132 €

SOREA

71.425 €

71.425 €

71.425 €

-10.157 €

-23.945 €

-25.293 €

TOTAL

Diferència
-59.395 €

7. Respecte al punt cinquè de les al·legacions relatiu al Fons de reversió, la seva
finalitat és permetre la recuperació del capital immobilitzat pel concessionari en actius
revertibles, durant el període transcorregut entre la seva adquisició i la finalització del
contracte.
L’import dels actius revertibles pendent d’amortitzar a la finalització de la concessió
s’estima en 46.249,51 euros. Mentre que el fons de reversió acumulat a 31/12/2016
és d’1.654.177,88 euros.
Degut a aquesta desproporció entre les dues magnituds anteriors, es recomanava
deixar de dotar el fons de reversió per l’import de 71.367 euros a partir de l’exercici
2017.
A més, s’indicava a l’informe d’intervenció 28/2017 de 5 d’abril de 2017 que l’aplicació
de l’import acumulat com a fons de reversió s’hauria d’articular a través de l’aprovació
d’una addenda del contracte actual.
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No obstant això, es va estimar parcialment l’al·legació de la concessionària en el
sentit que aquesta devolució del fons no ha de generar un interès degut a que
aquesta contraprestació no està prevista al contracte que regeix la concessió.
SOREA manifesta al recurs de reposició que aquesta addenda del contracte implica
una modificació del mateix i ha de comptar amb la conformitat de les dues parts,
Ajuntament i concessionària. Resulta evident que cal interpretar aquesta conclusió de
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l’expedient de fiscalització de la concessió com una proposta de modificació del
contracte vigent i en cap cas, com una imposició a la concessionària.
En cas de no formalitzar l’aplicació del fons de reversió a través d’una addenda del
contracte, l’import acumulat a 31/12/2016 del fons de reversió valorat en 1.654.177,88
euros s’hauria d’entregar a l’Ajuntament a la finalització del contracte.
8. Es proposa estimar parcialment l’al·legació sisena en el sentit d’anul·lar el punt
segon de l’acord del Ple de l’Ajuntament de data 27 d’abril de 2017 relatiu a
l’expedient de constant referència pel qual es requeria la devolució de 178.776.- euros
corresponents a la suma dels saldos a favor de l’Ajuntament que determinava
l’expedient d’auditoria.
No obstant l’anterior, s’informa que el procediment legalment establert per revisar
actes administratius anul·lables favorables als interessats – en aquest cas els
expedients de revisió de tarifes del servei dels exercicis 2013 a 2015- és la
impugnació davant la jurisdicció contenciós administrativa, prèvia declaració de
lesivitat per l’interès públic, de conformitat amb el que preveuen els articles 48.1 i 107
de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les
Administracions Públiques.
9. S’adjunta com a documentació complementària al present informe l’annex 1 relatiu
a les despeses financeres i l’annex 2 relatiu a l’amortització.”
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:
1. Estimar parcialment l’al·legació primera i sisena formulades per Sorea en el seu
recurs de reposició presentat en data 6 de juny de 2017 contra l’acord segon del Ple
de 27 d’abril de 2017 pel qual es van aprovar les conclusions de l'expedient de
fiscalització del contracte de gestió de servei públic, concessió administrativa, del
servei municipal d'abastament d'aigua potable del Masnou en relació al procediment
formal per a la devolució de saldos a favor de l’Ajuntament, en base a la conclusió
vuitena de l’informe de l’interventor de data 10 de juliol de 2017, que s’ha transcrit
literalment al text d’aquesta proposta als efectes de motivació de conformitat amb
l’article 88.6 LPACAP.
2. Desestimar l’al·legació tercera formulada per Sorea en el seu recurs de reposició en
l’expedient de constant referència en relació a l‘estudi de tarifes que ha de servir com
a referència a les revisions posteriors en base a les conclusions primera a quarta de
l’informe de l’interventor de data 10 de juliol de 2017, que s’ha transcrit literalment al
text d’aquesta proposta als efectes de motivació de conformitat amb l’article 88.6
LPACAP.
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3. Estimar parcialment l’al·legació quarta formulada per Sorea en el seu recurs de
reposició en l’expedient de constant referència en relació als ajustos sobre les
despeses financeres en base a la conclusió cinquena de l’informe de l’interventor de
data 10 de juliol de 2017, que s’ha transcrit literalment al text d’aquesta proposta als
efectes de motivació de conformitat amb l’article 88.6 LPACAP, fixant un saldo a favor
de l’Ajuntament de 18.502.-euros.
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4. Estimar parcialment l’al·legació quarta formulada per Sorea en el seu recurs de
reposició en l’expedient de constant referència en relació als ajustos sobre les
amortitzacions en base a la conclusió sisena de l’informe de l’interventor de data 10
de juliol de 2017, que s’ha transcrit literalment al text d’aquesta proposta als efectes
de motivació de conformitat amb l’article 88.6 LPACAP, fixant un saldo a favor de
l’Ajuntament de 59.395.-euros.
5. Estimar l’al·legació cinquena formulada per Sorea en el seu recurs de reposició en
l’expedient de constant referència en relació al fons de reversió en base a la conclusió
setena de l’informe de l’interventor de data 10 de juliol de 2017, que s’ha transcrit
literalment al text d’aquesta proposta als efectes de motivació de conformitat amb
l’article 88.6 LPACAP.
6. Notificar aquest acord a SOREA, adjuntant una còpia dels annexos de l’informe
d’intervenció 51/2017.
19. - Contesta de l'Equip de Govern als suggeriments i les preguntes de la sessió
anterior
20. - Precs i preguntes adreçats a l'Equip de Govern
21. - Moció presentada pel Grup Municipal de la CUP-PA per a la creació d'un
protocol contra les agressions sexistes als grans esdeveniments d'oci o festius de
la vila
Les violències fruit del sistema patriarcal es manifesten en l’entramat de relacions socials
i personals de la nostra societat de forma estructural. Els espais d’oci i de festa no en són
una excepció. Les agressions sexistes i l’assetjament sexual en moments de festa i
esbarjo es donen sistemàticament, amb el vistiplau o la ignorància de bona part de la
població, ja que estan normalitzades i legitimades pel context.
Motivacions:
1. Les agressions derivades dels rols i comportaments naturalitzats de les masculinitats
heteropatriarcals hegemòniques en espais de festa són múltiples i diverses: comentaris
ofensius i degradants per part d’un home, floretes o «piropos» no desitjats, insults,
mirades persecutòries cossificadores, tocaments no desitjats, agressions físiques, etc.
Tot un ventall d’actituds que violenten l’espai de confort de les dones i, sovint, vulneren la
seva integritat física i emocional.
2. Les institucions públiques tenen l’obligació d’abordar les diverses cares de la violència
masclista a través de la prevenció i l’elaboració de polítiques amb perspectiva de gènere.
Els Ajuntaments, com a institució més propera a la vida quotidiana dels ciutadans tenen
un paper fonamental a l’hora d’actuar contra les violències que s’encarnen en tots els
espais de socialització, també en els espais de la festa major de la vila o d’altres
esdeveniments d’oci.
3. La seguretat de les noies i dones a l’espai públic és un deure col·lectiu, però sobretot
és tasca de l’administració vetllar i sensibilitzar la població perquè els carrers siguin
espais de seguretat per a totes les que hi habitem.
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Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa.
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Per tots aquests motius, la Candidatura d’Unitat Popular proposa al ple l’adopció dels
següents acords:
1. Crear una comissió tècnica i política amb representants de tots els grups municipals, la
regidora d’Igualtat i la tècnica responsable de l’àrea per redactar el protocol i els seus
objectius.
Aquest protocol ha d’incorporar:
- Actuacions i procediments d’actuació davant d’una agressió sexista i la seva prevenció
en els espais públics i d’oci del municipi.
- Llistat de recursos especialitzats
- Formació específica per aquelles persones que participin com a agents que vetllen per
la seguretat en esdeveniments d’oci al Masnou.
- Accions d’informació i sensibilització sobre les violències sexistes.
2. Crear unes taules de debat amb participació de les entitats, col·lectius i professionals
de l’àmbit. Les propostes i accions que surtin d’aquestes taules seran assumides
automàticament per la comissió tècnica i política, que en cercarà la seva viabilitat i
aplicació.
3. Disseny de diferents fórmules de sensibilització per a la prevenció d’aquest tipus de
violències masclistes adreçades a la població en general i intensificades entorn aquells
esdeveniments d’oci, festius o de gran concentració de gent, com per exemple la Festa
Major.
4. La incorporació de la perspectiva de gènere en l’organització dels actes i l’elaboració
de la programació de la Festa Major de l’any vinent.
5. Traslladar aquest acord a la Comissió de Festes, al conjunt d’entitats socials, veïnals i
de dones de la vila, així com a les entitats i els promotors privats implicats en el
desenvolupament de grans esdeveniments d’oci o festius a la ciutat.
22. - Declaració Institucional presentada pel Grup Municipal del PSC-CP de suport a
la incorporació de 500 Mossos d’Esquadra i la convocatòria de la Junta de
Seguretat de Catalunya
El passat mes de gener el Conseller d’Interior del Govern de la Generalitat de Catalunya
a la reunió d’Alcaldes del Consell Comarcal del Maresme es va comprometre a dotar dels
efectius necessaris les Comissaries/ABP del Cos de Mossos d’Esquadra de la nostra
comarca d’acord amb l’anàlisi i el diagnòstic de les necessitats de la seguretat pública del
Maresme.
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El Maresme té una complexitat social, econòmica, i territorial que fa imprescindible el
desenvolupament d’estratègies i polítiques públiques de seguretat, prevenció i protecció
eficaces i eficients per assegurar els drets i les llibertats de la ciutadania, preservar la
convivència i fomentar la cohesió social.
La decisió del Govern Central d’impedir la convocatòria de 500 places de la escala bàsica
del cos de Mossos d’Esquadra en la oferta pública de 2017 resulta molt incomprensible,
sobre tot tenint en compte que fa escassos dies el Ministeri de l'Interior va acordar amb el
Govern Basc el manteniment de l’oferta publica d’ocupació del numero d’Ertzaines
acordat l’any 2004 en la Junta de Seguretat del País Basc per oferir els serveis de
seguretat que demanda la ciutadania basca.
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El 7 de setembre de 2006 el Govern Central i el Govern de la Generalitat van acordar, en
el marc de la Junta de Seguretat de Catalunya, assolir la dotació de 18.267 agents de
Mossos. En l’actualitat el cos de Mossos te un dèficit de 1.484 efectius el que va obligar
efectuar, l’any passat, 440.000 hores extraordinàries per cobrir les necessitats del servei
amb el cost pressupostari que això comporta.
Cal recordar que en els Pressupostos Generals de l’Estat 2016 i 2017 s’han previst la
dotació de 9.606 agents de Policia Nacional i Guàrdia Civil.
Es evident que per donar resposta a les necessitats del Maresme cal fer front a aquest
dèficit i per aquest motiu compartim i recolzem tant la proposta del Conseller d’Interior del
Govern de la Generalitat d’incrementar en 500 places la dotació de Mossos d’Esquadra
com que es convoqui la Junta de Seguretat de Catalunya, òrgan paritari entre l’Estat i la
Generalitat, per decidir i acordar qüestions de vital importància per la Seguretat de la
ciutadania catalana, i al temps facilitar al cos de Mossos d’Esquadra l’accés als fòrums
policials estatals i a la base de dades d’Europol. A dia d’avui, a Europa i l’Estat espanyol,
l’amenaça terrorista ens situa a nivell d’Alerta 4, fet que obliga a establir mesures de
seguretat excepcionals.
No es vàlid, ni en termes polítics ni en termes policials, justificar-se en lectures
administratives o de “clima polític” per no donar respostes adequades a les necessitats de
seguretat del Maresme i Catalunya.
Per aquests motius el Grup Municipal del PSC del Masnou proposa al Ple de l’Ajuntament
la adopció dels següents acords:
Primer: Instar al Govern Central la validació de l’oferta d'ocupació pública que permetria
la incorporació de 500 agents de Mossos d’Esquadra per la convocatòria pública de 2017.
Segon: Instar al Govern Central a participar de manera urgent a la convocatòria de la
Junta de Seguretat de Catalunya
Tercer : Donar trasllat d’aquest acord al Govern de la Generalitat, al Conseller d’Interior,
al Ministre d’Interior i al Ministre d’Hisenda.
Quart: Publicar aquest acord pels mecanismes habituals.
23. - Declaració institucional presentada pel Grup Municipal d’ICV-EUiA sobre la
regulació del lloguer i la creació d’instruments de concertació econòmica amb els
ens locals per a la rehabilitació d’habitatges destinats al lloguer
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Els canvis en el mercat immobiliari als pobles i ciutats de Catalunya a causa de l’esclat de
la bombolla immobiliari, la restricció del crèdit i la precarització laboral han generat una
demanda dels habitatges en règim de lloguer. Aquest fet, unit a fenòmens com la
turistificació, la gentrificació de determinats barris i les operacions de fons especulatius
internacionals que estan invertint els seus actius en propietats immobiliàries, ha
comportat un augment desmesurat dels preus i l’expulsió de veïnat i desarticulació de
molts barris.
Aquests processos han tingut un efecte demolidor sobre els preus. Només durant el 2016
els lloguers s’han encarit un 14,6% a Catalunya i un 16,2% a la demarcació de Barcelona.
Aquesta situació és alarmant: l’actual regulació del lloguer desprotegeix les persones
llogateres pel que fa a la durada del contracte, especialment arran de la “Ley de medidas
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de flexibilización y fomento del mercado del alquiler de viviendas” (Ley 4/2013), que
modificava la Llei d’Arrendaments Urbans (Ley 29/94), que entre d’altres temes,
escurçava els terminis dels contractes de lloguer de 5 a 3 anys, i ampliava les causes per
les que els propietaris podien recuperar l’habitatge, afeblint la posició i els drets dels
inquilins i inquilines. En definitiva una modificació legislativa que tenia com a objectiu
endurir les condicions del lloguer donant majors facilitats per als desnonaments. Només
cal recordar que a la ciutat de Barcelona, el 83% dels desnonaments són com a
conseqüència de l'aplicació de la llei d'arrendaments (LAU).
Som en un temps clau per a les polítiques de regulació del lloguer, donat que aviat
finalitza el termini de tres anys dels contractes de lloguer signats sota la reforma operada
el 2013 i, per tant, ens podem trobar davant d'una onada de famílies que siguin
expulsades dels seus habitatges perquè els incrementen el preu del lloguer. Famílies que
es veurien obligades a buscar un altre pis amb preus inassolibles i amb un contracte que
tornaria a ser de tres anys. És a dir, d'aquí a tres anys podrien tornar a ser expulsades
dels seus nous habitatges perquè no puguin el lloguer. Però no només podrien ser
expulsades dels seus habitatges, sinó també dels seus barris, que perden les seves
veïnes i veïns i es transformen en aparadors per al turisme o en zones residencials
només per a persones amb alt poder adquisitiu. Això es diu segregació urbana: les
famílies amb menys recursos econòmics seran desplaçades als afores de les ciutats,
mentre que els centres històrics resten fora de l'abast d'una majoria, és a dir, la màxima
expressió de la desigualtat en el sí de les trames urbanes.
En aquest context de pressió sobre el mercat de lloguer, d’inestabilitat, d’escassedat
d’oferta i amb preus molt elevats, la Llei 4/2016, de 23 de desembre, de mesures de
protecció del dret a l’habitatge de les persones en risc d’exclusió residencial va preveure,
a la seva Disposició Final Sisena, que el Govern aprovaria els criteris d’acord per regular
els arrendaments urbans a Catalunya i que, en el termini de nou mesos des de l’entrada
en vigor de la llei, s’elaboraria un projecte de llei per facilitar l’accés a l’habitatge de
lloguer, garantint la seguretat i l’estabilitat de la relació contractual, i l’adopció de mesures
per evitar increments desproporcionats de les rendes. Ara bé, les mateixes conclusions
del grup de treball avancen que les competències en matèria de regulació del lloguer són
del govern central de manera que es produirà un conflicte entre la Generalitat i el Govern
de l’Estat Espanyol que caldrà resoldre per contribuir satisfactòriament a l’encaix jurídic i
complementarietat funcional de les mesures legislatives que desenvolupin ambdues
administracions.
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La resposta del govern central no s’ha fet esperar i la Generalitat va rebre, el mes de
març de 2017 una comunicació de l’Estat espanyol per resoldre les discrepàncies en
relació amb diferents articles i disposicions de la Llei 4/2016, entre els quals es troba
l’esmentada Disposició Final Sisena, de manera que el conflicte s’ha traslladat a la
Comissió Bilateral Generalitat-Estat.
Amb motiu de la Llei 4/2016, el 13 de setembre de 2016 el govern de la Generalitat va
crear un grup de treball per debatre els criteris que hauria de tenir la futura llei de
d’arrendaments urbans de Catalunya i afrontar diferents temàtiques com la seguretat en
la tinença i l'assequibilitat que s’haurien de traduir en una durada major del contracte que
permeti projectar la vida de les famílies en el seu habitatge, tornant a introduir el contracte
de lloguer de cinc anys més tres, l’establiment de contractes de llarga durada, l’abordatge
dels desnonaments per impagament de lloguer, o la creació d’un Índex de Referència
dels Preus. El grup de treball va finalitzar la seva tasca el passat 17 de gener de 2017 i el
passat 6 de juny el Director de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya va presentar les
conclusions davant de la Comissió de Governació, Administracions Públiques i Habitatge
del Parlament de Catalunya.
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L’Agència d’Habitatge de Catalunya acaba de fer públic, a través del seu lloc web, l’índex
de referència de preus de lloguer aplicat exclusivament a 27 municipis, entre els que no
es troba El Masnou, molt lluny encara dels 234 municipis definits com a àrees de
demanda residencial forta i acreditada de l’Annex de la Llei 4/2016, del 23 de desembre,
de mesures de protecció del dret a l'habitatge de les persones en risc d'exclusió
residencial. Cal doncs apressar el Govern perquè aprovi el decret que crearà aquest
índex, el qual podríem considerar com a un primer pas en la intervenció del mercat de
lloguer, fins ara autoregulat i en una espiral d'encariment de les rendes.
L’índex de referència es fonamentarà en les fiances de lloguer dipositades a l’INCASOL.
Sobre aquest preu s'aplicaran criteris correctors en funció de la superfície del pis, la
ubicació, l'antiguitat, els treballs de conservació, accessibilitat i eficiència energètica.
Aquest indicador ha de servir, doncs per a tenir un mercat immobiliari residencial en
lloguer més estable, més dinàmic i més transparent, ara bé, aquest índex és "de
referència", és a dir, orientatiu. No podrà establir preus vinculants, i per tant la seva
aplicació creiem que serà incerta. Entenent la mesura com d’impuls i de caràcter
informatiu i creiem que cal que vagi acompanyada de mecanismes coercitius com per
exemple, donar preferència en els ajuts a la rehabilitació als propietaris que lloguin per
sota del preu marcat a l'índex, o impedir l’accés a l'aval del lloguer que dóna la
Generalitat als que el lloguin per sobre d'aquest preu.
Els ens locals tindrem un paper clau en el desplegament de l’índex, ja que la seva
aplicació es produirà en aquells municipis on els Ajuntaments acordin acollir‐s’hi, però
també pot servir com a política inspiradora per al govern central, per tal que amb els
instruments de política fiscal (per exemple a l'impost sobre la renda o el de societats als
propietaris) puguin bonificar o penalitzar respectivament els lloguers que es trobin per
sota o per sobre de l’índex.
En definitiva, aquesta mesura, per a ser efectiva, hauria d'anar acompanyada d’una nova
llei d’arrendaments urbans proteccionista que estableixi un control de preus dels lloguers
per aconseguir que els llogaters puguin continuar en els habitatges pagant imports
proporcionals als seus ingressos i alhora puguin cobrir les necessitats bàsiques –
alimentació, ensenyament, vestit, salut, cultura- amb dignitat i normalitat. Una mesura que
hauria d’anar associada a l’impuls i reforçament de les polítiques d’habitatge, tendents a
contrarestar les oscil·lacions del mercat lliure de l’habitatge oferint seguretat d’allotjament
a les famílies.
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Atès que la Diputació de Barcelona té per missió oferir programes i recursos de suport en
matèria d’habitatge als municipis, mitjançant instruments de cooperació tècnica,
econòmica i material en els àmbits de planificació, gestió de la informació, el
coneixement, la capacitació i el treball en xarxa per a l’ampliació del parc municipal
d’habitatge i l’oferta d’habitatge assequible.
Atès que la Diputació de Barcelona disposa d’un conveni marc amb el Departament de
Governació, Administracions Públiques i Habitatge, relatiu a la col·laboració en l’àmbit de
l’habitatge, signat el 30 de gener de 2017 que, entre d’altres objectius, preveu el disseny i
implementació de les polítiques locals d’habitatge, els programes i recursos de suport a
les oficines locals d’habitatge i a les borses de mediació pel lloguer social dels ens locals i
el foment i desenvolupament d’instruments normatius previstos a la legislació de
Catalunya. I tot i que el conveni explicita la participació activa de la Diputació de
Barcelona en les comissions i grups de treball per al desenvolupament normatiu de les
polítiques d’habitatge, aquesta institució no ha participat en cap dels grups que
redactaven les propostes per a la regulació del lloguer.
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Atès que la Diputació va crear la Xarxa de Serveis Locals d’Habitatge com espai
d’interrelació, transferibilitat de coneixement i intercanvi d’experiències entre els ens
locals de la demarcació i, a més a més, disposa d’altres instruments de cooperació
econòmica amb els ens locals a través del Catàleg de Serveis 2017 com la detecció i
intervenció en habitatges desocupats, els estudis i els informes estadístics d'habitatge, el
foment del lloguer assequible i de la gestió d'habitatges municipals o cedits, els plans i
programes locals d'habitatge, la millora energètica i condicionament d'habitatges
municipals o cedits, a banda dels ajuts directes a propietaris i propietàries per a
l’arranjament.
Es per totes aquestes consideracions que el Grup Municipal d’ICV-EUIA proposa que
l’Ajuntament Ple prengui els següents
ACORDS:
Primer.- Instar el govern de l’Estat què reguli el mercat privat de lloguer impedint
increments indiscriminats en el preu dels lloguers, o en el seu cas, què doti d’autonomia i
capacitat als ajuntaments per vincular la pujada del preu dels lloguers amb el nivell de
rendes de la població i les característiques de l’habitatge i del barri i puguin intervenir per
impedir lloguers abusius. Els criteris d'una llei de lloguer han de considerar l'habitatge
com un dret humà i tenir en compte la seva funció social, i no han de facilitar la inversió i
especulació.
Segon.- Instar al govern de l’Estat que derogui les modificacions de la llei d’arrendaments
urbans, establertes per la llei 4/2013, per revertir la situació de vulnerabilitat a la que
actualment estan exposades les persones arrendatàries, incloent les següents mesures
de mínims:
a) Millorar les garanties judicials de les persones arrendatàries de bona fe amb la
finalitat que puguin presentar oposició al desnonament (derogació "de facto" del
desnonament exprés).
b) Ampliar el límit legal per prorrogar tàcitament el contracte de lloguer, de 3 a 5
anys, com a mínim.
c) Reinstaurar l'obligació de fer referència a la variació anual del preu del lloguer a
l'índex de preus de consum (IPC).
Tercer.- Impulsar la creació d'un parc públic de lloguer utilitzant els habitatges buits de
grans tenidors d'habitatge que no estiguin complint la seva funció social, mitjançant la
seva cessió obligatòria a les administracions públiques que així ho exigeixin. Tot això
tenint en compte que haurà de ser el Govern de Catalunya el qui tingui la capacitat de
generar i gestionar aquest parc i establir, si així ho decideix, uns objectius mínims de
percentatge d'habitatge públic del seu parc total.
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Quart.- Instar el govern de la Generalitat que presenti urgentment el decret que regularà
l’índex de referència de preus del lloguer a Catalunya, incrementant els municipis que
l’Agència d’Habitatge de Catalunya acaba de publicitar, així com establint mesures
incentivadores i coercitives respectivament als lloguers que es trobin per sota o per sobre
d’aquest índex.
Cinquè.- Instar el govern de la Generalitat a impulsar polítiques de rehabilitació
habitacional que incloguin clàusules antigentrificació, similars a les propostes que han
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desenvolupat altres ciutats que, com Paris, Berlin, Londres i altres, afronten problemes
semblants.
Sisè.- Instar el govern de la Diputació de Barcelona a actualitzar urgentment les dades de
l’Observatori Local d’Habitatge amb l’objectiu, entre d’altres, de proporcionar informació
útil per a la implantació territorial de l’índex de referència de preus del lloguer a
Catalunya, així com la introducció de noves funcions i continguts com la creació d’un cens
d’habitatges buits de la demarcació, l’estat del parc d’habitatge, les necessitats de
rehabilitació i regeneració urbana, la innovació en la construcció, les noves tinences i la
gentrificació en entorns urbans i barris.
Setè.- Instar el govern de la Diputació de Barcelona a reclamar major participació i
col·laboració en els treballs de desenvolupament normatiu en matèria d’habitatge que
emprèn el govern de la Generalitat tal i com expressa el conveni subscrit amb el
Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge.
Vuitè.- Instar el govern de la Diputació de Barcelona a impulsar i reforçar la Xarxa de
Serveis Locals d’Habitatge per incorporar el màxim possible d’ens locals.
Novè.- Instar el govern de la Diputació de Barcelona a crear un nou instrument de
concertació econòmica amb els ens locals per a la rehabilitació d’aquells habitatges que
es posin a disposició de la Borsa de Lloguer Social del municipi
Desè.- Comunicar els presents acords al Govern de l’Estat Espanyol, al Ministerio de
Fomento, al Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge, als
grups polítics del Congrés, Senat i Parlament de Catalunya, a les entitats municipalistes
de Catalunya i el Sindicat de Llogaters i Llogateres de Barcelona i fer-los públics a través
dels mitjans habituals de comunicació de l’Ajuntament.
24. - Declaració institucional presentada pel Grup Municipal d'ICV-EUiA a proposta
del sindicat CCOO, sobre l'escola inclusiva
Dins de l’àmbit normatiu, i adoptant les recomanacions europees i internacionals, la Llei
12/2009, de 10 de juliol, d’Educació, exposa la necessitat d’adequar l’activitat educativa
per atendre la diversitat dels alumnes i assolir una igualtat d’oportunitats més gran. El títol
preliminar d’aquesta Llei inclou, com un dels principis fonamentals del sistema educatiu
català, “la cohesió social i l’educació inclusiva” com a base d’una escola per a tothom.
Actualment, el Departament d’Ensenyament treballa per desplegar aspectes de la Llei
amb normes de diferents rangs que concreten amb quins criteris i amb quins recursos hi
dóna compliment. En aquest sentit, està en fase de tramitació el Decret que regula
l’atenció educativa a l’alumnat en el marc d’un sistema inclusiu.
Aquesta concepció global de la inclusió, que va de l’escola al sistema, permet avançar
cap a una societat que afavoreixi el ple desenvolupament personal, professional i social
de totes les persones al llarg de la vida.
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Cal una visió oberta i flexible de l’aprenentatge que duri tota la vida i ocupi tota la vida.
Una visió que ofereixi la oportunitat perquè tothom descobreixi el seu potencial per a un
futur sostenible i una vida amb dignitat. Aquesta visió humanista té repercussions en la
definició del contingut i les pedagogies d’aprenentatge, així com en el paper dels mestres
i altres educadors. (UNESCO, 2015).
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Aquests no són uns plantejaments nous; en les darreres dècades, les polítiques dels
organismes internacionals han estat plenament favorables i compromeses amb la qualitat
i l’equitat de l’educació per a tots els infants i joves en el marc d’un sistema educatiu
inclusiu.
Com a referència, aquestes són algunes de les directrius més recents:


La Convenció de les Nacions Unides sobre els drets de les persones amb
discapacitat (2006) advoca per la inclusió educativa.



La Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic (OCDE,
2007) afirma que les circumstàncies individuals i socials no haurien de suposar un
obstacle per a l’èxit educatiu.



En aquesta mateixa direcció es pronuncia l’Organització de les Nacions Unides
per a l’Educació, la Ciència i la Cultura (UNESCO, 2009), a través de les directrius
sobre polítiques d’inclusió en l’educació, fent seu i desenvolupant el contingut de
la Declaració de Salamanca (1994) quan afirma que l’adopció de la filosofia
inclusiva pot contribuir significativament a la millora de la qualitat de l’educació.



El Consell de la Unió Europea (2009) recalca que l’educació hauria de promoure
les aptituds interculturals i els valors, així com evitar qualsevol forma de
discriminació.



L’Agència europea per a les necessitats especials i l’educació inclusiva (2011) ha
actualitzat les seves recomanacions als governs dels països membres,
assenyalant els principis bàsics que han de presidir la política educativa en l’àmbit
de l’educació inclusiva.

Aquest és un procés en què cal aconseguir el diàleg, la complicitat i la implicació de tots
els col·lectius que tenen a les seves mans la possibilitat de millorar la qualitat de
l’educació, i és per això què
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S'EXPOSA:


Atès què el Departament d' Ensenyament ha difós un material per a educació
inclusiva "De l'escola inclusiva al sistema inclusiu. Una escola per a tothom, un
projecte per a cadascú", en el qual defensa que la inclusió escolar i la cohesió
social són dos dels principis generals que inspiren el sistema educatiu de
Catalunya (Llei 12/2009, de 10 de juliol, d'educació), que se sustenten en el
reconeixement internacional sobre el fet que l'educació inclusiva és un pilar
fonamental per promoure la inclusió social de totes les persones en tots els àmbits
de la vida.



Atès què el Departament d'Ensenyament té el compromís i el repte d'oferir una
educació de qualitat i sense exclusions per a tots els ciutadans i totes les
ciutadanes de Catalunya i facilitar que els alumnes puguin aprendre i conviure
junts, en uns entorns que permetin desenvolupar al màxim el talent i les
intel·ligències múltiples, com a condició que possibilita l'exercici de les llibertats
individuals.



Atès què, als nostres centres educatius, hi ha alumnat amb Necessitats
Educatives Específiques vinculades a diversitats funcionals, cognitives i/o
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problemes greus de salut que requereixen del personal suficient i format per a la
seva atenció i educació.


Atès què l'article 81 de la Llei d'educació estableix que els projectes educatius
dels centres han de considerar els elements curriculars, metodològics i
organitzatius per a la participació de tot l’alumnat en els entorns escolars ordinaris,
independentment de les seves condicions i capacitats.



Atès què una educació inclusiva necessita d’una escola amb recursos, condicions
i professionals que puguin atendre les diversitats de l’alumnat dels nostres pobles
i ciutats.

És per tot això que el Grup Municipal d’ICV-EUiA de l’Ajuntament del Masnou proposa
que l’ajuntament Ple prengui els següents:
ACORDS:
Primer.- Exigir al Departament d'Ensenyament que garanteixi el personal de substitució
necessari en tots els casos (donat que tot i que ho trobem indispensable en el sistema
educatiu públic en general, en molts casos aquest personal queda sense garantir) i, molt
especialment, en el cas relatiu a l’atenció als alumnes amb necessitats educatives
específiques.
Segon.- Exigir al Departament d'Ensenyament que garanteixi que totes les hores
d'atenció a les escoles finançades amb diners públics, estiguin dotades del personal
docent, tècnic i de suport necessari que es requereixi per tal d’atendre cada necessitat
educativa específica, sense condicionaments pressupostaris.
Tercer.- Exigir al Departament d'Ensenyament que garanteixi la substitució del personal
que treballa amb l’alumnat amb necessitats educatives específiques, independentment de
si és personal docent o de suport educatiu.
Quart.- Donar suport a les entitats i les plataformes de famílies del Masnou que treballen
per una educació inclusiva.
Cinquè.- Traslladar els presents acords al Govern de la Generalitat de Catalunya, al
Departament d'Ensenyament, als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, als
Serveis Territorials del Maresme-Vallés Oriental, a la FAPAC i FAPAES i al sindicat
CCOO (promotor d’aquesta moció) i fer-los públics a través dels mitjans habituals de
comunicació de l’Ajuntament.
25. - Declaració institucional presentada pel Grup Municipal de la CUP-PA en nom
de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana(CAL), de suport al
Correllengua 2017
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La normalització plena de la nostra llengua és una tasca que requereix l’esforç de tothom,
ja que només d’aqueta manera podrem garantir que el català sigui una llengua viva i amb
futur en un món cada cop més globalitzat.
Per aquest motiu, des de la Coordinadora d’Associacions per la Llengua Catalana
(CAL) volem donar-hi un nou impuls per mitjà de la 21a edició del Correllengua. Des de
la CAL, considerem que seria molt important la presentació, a tots els municipis i
comarques, de la moció que redactem a continuació i l’aprovació de la totalitat o d’una
part dels acords proposats.
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CAL,Països Catalans, juny de 2017
Proposta d’acord
Atesa la necessitat d’assolir la plena normalització del català arreu del territori,
convertint-la en la llengua vehicular i comuna de la nostra societat i en l’element
d’integració de les persones nouvingudes,
Atesa la celebració dels 21 anys de la iniciativa cívica del Correllengua gràcies al suport
d’ajuntaments, consells comarcals, associacions i societat civil en general,
Atesa la reivindicació de la figura de Lola Anglada que impulsa el Correllengua 2017,
exemple de compromís amb els valors cívics, democràtics, catalanistes i feministes,
Atesa la voluntat de la Coordinadora d’Associacions per la Llengua Catalana (CAL),
organitzadora del Correllengua, de ratificar i augmentar aquest suport i arribar a tots els
municipis i comarques de parla catalana,
Atès el compromís amb la llengua catalana que sempre ha caracteritzat aquest municipi,
El Ple de l’Ajuntament del Masnou, reunit el dia 20 de juliol del 2017,
ACORDA:
- Donar suport al Correllengua 2017 com a instrument reivindicatiu de la societat a favor
de la plena normalització en l’ús social de la llengua arreu dels territoris de parla catalana
i a favor de la seva unitat.
- Donar suport a les entitats i grups del municipi interessats a organitzar el Correllengua i
aportar la infraestructura i l’ajuda necessària per al bon desenvolupament de les activitats
programades.
- Fer pública aquesta iniciativa i estendre-la a tots els àmbits que siguin propis d’aquesta
corporació.
- Donar Suport a les iniciatives de voluntariat promogudes per la CAL i encaminades a
facilitar l’apropiació i l’ús del català oral entre persones i col·lectius, especialment entre la
població nouvinguda.
- Fer una aportació econòmica, si s’escau, per a l’organització dels actes
funcionament del Correllengua 2017.

i el bon

- Fer arribar aquest acord a la seu nacional de la Coordinadora d’Associacions per la
Llengua Catalana (CAL), al carrer d’Olzinelles,118 08014 de Barcelona, o a través de
l’a/e: cal@cat , i als organitzadors locals del Correllengua.
El número de compte corrent per les aportacions és el 2100.4741.79.0200004867.
26. - Declaració institucional presentada pel Grup Municipal del PP rebutjant el
referèndum il·legal anunciat pel proper 1 d'octubre de 2017
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Atès que el President de la Generalitat, Carles Puigdemont ha anunciat la pregunta i la
data per la celebració d’un referèndum il·legal el proper 1d’octubre.
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Atès que el Partit Popular, el PSC, C’S i Catalunya Sí que es Pot, han anunciat que no
estan d’acord amb la celebració unilateral d’aquest referèndum i que no comparteixen la
pregunta: “Vol que Catalunya sigui un Estat independent en forma de República?”.
Proposem els següents acords al Ple de l’Ajuntament del Masnou.
1. Manifestar el compromís de l’Ajuntament del Masnou de no donar suport ni
proporcionar medis, ni personal municipals el dia 1 d’Octubre, en relació a la celebració
del referèndum il·legal que es pretén celebrar.
2. Que l’Ajuntament del Masnou abandoni de forma immediata l’Associació de Municipis
per la independència (AMI).
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3. Traslladar aquests acords a les AAVV del municipi, a la Generalitat de Catalunya, al
Parlament de Catalunya, a la Diputació de Barcelona, al Congrés dels Diputats i a la
Delegació del Govern d’Espanya a Cataluña.
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