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Assistència 
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Sr. Jaume Oliveras i Maristany, Alcalde (ERC-AM-AM) 
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Sra. Cristina Ramos Santamaria, tinenta d’alcalde tercera (ERC-AM-AM)  
 
Regidors: 
Sr. Sergio González Fernández, regidor (ERC-AM-AM) 
Sra. Neus Tallada Moliner, regidora (ERC-AM-AM) 
Sra. Albert Alfaro Giró, regidor (ERC-AM-AM) 
Sra. Yulay Martínez Castillo, regidora (ERC-AM-AM)   
Sr. Josep Oriol Fernández Saltor, regidor (ERC-AM-AM) 
 
Sra. Neus Villarrubia del Valle, regidora (Fem Masnou)  
Sr. Amadeu Quintana Jolonch, regidor (Fem Masnou) 
Sra. Isabel Redaño Andrés, regidora (Fem Masnou) 
 
Sr. Ernest Suñé Nicolás, regidor (PSC-CP) 
Sra. Maria Llarás Vázquez, regidora (PSC-CP) 
Sra. Mònica González Huerva, regidora (PSC-CP) 
 
Sr. Romà López Bolart, regidor (JxCAT-UNITS)  
Sra. Meritxell Blanch Daura, regidora (JxCAT-UNITS)  
Sr. Ivan Ollé i Llopis, regidor (JxCAT-UNITS)  
 
Sr. Francisco Avilés Salazar, regidor (Cs) 
Sra. Stella Parodi Barriga, regidora (Cs)  
    
Sr. Fèlix Clemente Cavero, regidor (CUP-AMUNT) 
 
Secretari general:  
Sr. Gustau Roca Priante 
 
Interventor: 
Sr. César Romero García 
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La presidència obre l’acte, s’hi despatxen els assumptes inclosos en l'ordre del dia tramès 
juntament amb la convocatòria i s’hi adopten els acords següents. 
 
1. Trasllat del dia del Ple ordinari del mes d’octubre de 2019, i declaració d’aquesta 
sessió com a extraordinària. 
 
Les intervencions corresponents a aquest punt de l’ordre del dia es troben enregistrades a la videoacta. Es poden 
consultar a l’enllaç següent: 

 
http://videoacta.elmasnou.cat?meeting=video_201910171859470200_FH.mov&topic=1 
 
Resultat de la urgència: Aprovada per 16 vots a favor i 5 vots en contra. 
 
Votació de la urgència:  
Els grups municipals d’ERC-AM-AM (9 regidors), Fem Masnou (3 regidors), JxCAT-
UNITS (3 regidors) i CUP-AMUNT (1 regidor), hi voten a favor. 
 
Els grups municipals de PSC-CP (3 regidors) i Cs (2 regidors), hi voten en contra. 
 
Acord:  
 
“Per acord de Ple adoptat en la sessió extraordinària del dia 4 de juliol de 2019 es va 
acordar la periodicitat i el règim de sessions ordinàries del Ple. Posteriorment, per acord 
de Ple adoptat en la sessió ordinària del dia 25 de juliol de 2019 es va aprovar el 
calendari de sessions ordinàries del Ple de l’exercici 2019, fixant-se la del mes d’octubre 
pel dia 17.  
 
L’excepcionalitat del moment que estem vivint arrel de la sentència del Tribunal Suprem 
del passat dilluns 14 d’octubre, tal i com es va debatre ahir a la Junta de Portaveus, 
aconsella traslladar el dia de celebració del Ple ordinari d’aquest mes al dia 30, on 
s’incorporaran tots els punts no tractats en aquesta sessió, així com aquells que derivin 
de la Comissió informativa extraordinària de Serveis Generals convocada pel proper dia 
22. 
 
En virtut de tot el que s’ha exposat, el Ple de la corporació adopta, per majoria absoluta, 
dels presents (21), els acords següents: 
 
Primer. Aprovar el trasllat del dia de la celebració del Ple ordinari del mes d’octubre al dia 
30 a les 19 hores, on s’incorporaran tots els punts no tractats en aquesta sessió, així com 
aquells que derivin de la Comissió informativa extraordinària de Serveis Generals 
convocada pel proper dia 22; realitzant també una Audiència Pública el mateix dia 30 a 
les 18.30 hores.  
 
Segon. Declarar la sessió d’avui com a extraordinària. 
 
Tercer. Comunicar aquest acord a tots els diferents departaments de l’Ajuntament per la 
seva constància. 
 
Quart. Publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la Província i a l’e-Tauler als efectes del 
seu general coneixement.” 
 
Resultat:  Aprovat per 16 vots a favor i 5 vots en contra.  
 
Votació 
Els grups municipals d’ERC-AM-AM (9 regidors), Fem Masnou (3 regidors), JxCAT-
UNITS (3 regidors) i CUP-AMUNT (1 regidor), hi voten a favor. 
 
Els grups municipals de PSC-CP (3 regidors) i Cs (2 regidors), hi voten en contra. 
 

http://videoacta.elmasnou.cat/?meeting=video_201910171859470200_FH.mov&topic=1
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2. - Inadmissió del recurs de reposició interposat contra l’acord ple de data 25 de 
juliol de 2019 pel qual s’aprova la liquidació del contracte per al manteniment i 
neteja dels parcs, jardins municipals, parterres, talussos i jardineres, així com 
l’esporga i els tractaments fitosanitaris de l’arbrat del municipi del Masnou. 
 
Les intervencions corresponents a aquest punt de l’ordre del dia es troben enregistrades a la videoacta. Es poden 
consultar a l’enllaç següent: 

 

http://videoacta.elmasnou.cat?meeting=video_201910171859470200_FH.mov&topic=2 

 
Acord:  
 
“Vist l’acord Ple de l’Ajuntament del Masnou, de data 25 de juliol de 2019, en relació a la 
liquidació del contracte per al manteniment i neteja dels parcs, jardins municipals, 
parterres, talussos i jardineres, així com l’esporga i els tractaments fitosanitaris de l’arbrat 
del municipi del Masnou a favor de l’empresa Innovia Coptalia SAU. 
 
Vist el recurs de reposició interposat contra l’acord esmentat per l’empresa Innovia 
Coptalia SAU.  
 
Vist l’informe conjunt de secretaria i intervenció emès amb data 2 d’octubre de 2019, en el 
qual es manifesta textualment el següent:  
 
“Antecedents 
  
1. En data 25 de juliol de 2019, el Ple de l’ajuntament del Masnou en sessió ordinària, va 
aprovar la liquidació del contracte per al manteniment i neteja dels parcs, jardins 
municipals, parterres, talussos i jardineres, així com l’esporga i els tractaments 
fitosanitaris de l’arbrat del municipi del Masnou a favor de l’empresa Innovia Coptalia 
SAU.  
 
2. La referida resolució va ser notificada a l’empresa Innovia Coptalia SAU en data 30 de 
juliol de 2019.  
 
3. En data 3 de setembre de 2019 Innovia Coptalia SAU presenta recurs de reposició 
contra l’ acord esmentat a través del Registre Electrònic de l’Estat mitjançant el Sistema 
de Interconexión de Registros (SIR).  
 
Normativa d’aplicació  
- Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de las Administracions 
Públiques (en endavant LPACAP).  
 
Consideracions jurídiques  
 
Primera- Legitimació per interposició de recurs administratiu de reposició.  
L’empresa Innovia Coptalia SAU està legitimada per la interposició del recurs.  
 
Segona.- Qualificació del recurs.  
 
Segons estableix l’article 123 de la LPACAP, els actes administratius que posin fi a la via 
administrativa podran ser recorreguts potestativament en reposició davant el mateix 
òrgan que els hagués dictat o ser impugnat directament davant l’ordre jurisdiccional 
contenciós administratiu.  
 
L’acord plenari que s’impugna de data 25 de juliol de 2019, pel qual s’aprova la liquidació 
del contracte per al manteniment i neteja dels parcs, jardins municipals, parterres, 
talussos i jardineres, així com l’esporga i els tractaments fitosanitaris de l’arbrat del 
municipi del Masnou, posa fi a la via administrativa.  
 
Tercera- Òrgan competent per a resoldre el recurs de reposició  

http://videoacta.elmasnou.cat/?meeting=video_201910171859470200_FH.mov&topic=2
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Segons estableix l’article 123 de la LPACAP, els actes administratiu que posin fi a la via 
administrativa podran ser recorreguts potestativament en reposició davant el mateix 
òrgan que els hagués dictat o ser impugnats directament davant l’ordre jurisdiccional 
contenciós administratiu.  
 
L’òrgan que va adoptar l’acord impugnat és el Ple de l’Ajuntament del Masnou. Per tant, 
correspon al Ple la resolució del recurs potestatiu de reposició interposat.  
Tercera.- En relació al termini per a la interposició del recurs potestatiu de reposició  
 
L’article 124 de la LPACAP estableix que el termini per a la interposició del recurs de 
reposició serà d’un mes, si l’acte fos exprés. Transcorregut aquest termini, únicament 
podrà interposar-se recurs contenciós administratiu.  
 
L’article 30.4 de la referida Llei preveu en relació al còmput dels terminis fixats en mesos 
o anys que es computaran a partir del dia següent a aquell en que es produeixi la 
notificació de l’acte, establint que el termini acabarà el mateix dia en que es va produir la 
notificació:  
 
“(...) Si el plazo se fija en meses o años, éstos se computarán a partir del día siguiente a 
aquel en que tenga lugar la notificación o publicación del acto de que se trate, o desde el 
siguiente a aquel en que se produzca la estimación o desestimación por silencio 
administrativo. El plazo concluirá el mismo día en que se produjo la notificación, 
publicación o silencio administrativo en el mes o el año de vencimiento. (…).”  
 
La jurisprudència és clara i inequívoca en relació a que el còmput dels terminis per mesos 
es computen de “data a data”. En aquest sentit, la recent sentència núm. 936/2019 del 
Tribunal Suprem (Sala del contenciós), de 28 de juny del 2019 (nº recurs 293/2018), en el 
seu fonament de dret tercer estableix:  
 
“(...) TERCERO.- La argumentación del recurrente está claramente condenada al fracaso. 
Aunque bajo la legislación de procedimiento administrativo anterior a la actual hubo 
algunas dudas iniciales, hace tiempo que es jurisprudencia inequívoca y constante de 
esta Sala que los plazos administrativos señalados por meses se computan de fecha a 
fecha, siendo día inicial el siguiente a la de la notificación y día final el equivalente al de la 
notificación en el mes siguiente. Véanse en este sentido, entre otras muchas, nuestras 
sentencias de 25 de noviembre de 2003 (rec. 5638/2000), 8 de marzo de 2006 (rec. 
6767/2003) y 17 de enero de 2011 (rec. 5569/2006).”  
 
L’article 116 de la LPACAP determina les causes d’inadmisió dels recursos 
administratius. L’ apartat d) de l’article esmentat determina que ho es el fet d’haver 
transcorregut el termini per a la interposició del recurs.  
 
Tal i com consta en els antecedents, en l’expedient consta que l’empresa Innovia Coptalia 
SAU, va rebre la notificació de l’acord adoptat pel Ple de data 25 de juliol de 2019 el dia 
30 de juliol de 2019. L’escrit de recurs de reposició interposat per Innovia Coptalia SAU 
també indica que la notificació es va produir en aquesta data.  
 
D’acord amb la normativa exposada, el termini per interposar el recurs de reposició 
començava el dia 31 de juliol de 2019 i finalitzava el dia 30 d’agost de 2019 (dia hàbil a 
efectes de còmput).  
 
Tal i com s’ha exposat en els antecedents, el recurs de reposició interposat per la referida 
mercantil va entrar en el Registre Electrònic de l’Estat mitjançant el Sistema de 
Interconexión de Registros (SIR) en data 3 de setembre de 2019.  
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Conclusions  
 
A la vista de l’exposat es conclou que el recurs de reposició interposat per Innovia 
Coptalia SAU s’ha d’inadmetre per extemporani, donat que el termini per interposar el 
recurs de reposició acabava el dia 30 d’agost de 2019 i es va interposar el 3 de setembre 
de 2019.  
 
Aquesta és l’opinió dels sotasignants que sotmeten 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 de Territori amb data 9 d’octubre de 
2019. 
 
En virtut de tot el que s’ha exposat, el Ple de la corporació adopta, per majoria absoluta, 
dels presents (21), els acords següents: 
 
PRIMER.- Inadmetre el recurs de reposició interposat per Innovia Coptalia SAU per 
extemporani, donat que el termini per interposar el recurs de reposició acabava el dia 30 
d’agost de 2019 i es va interposar el 3 de setembre de 2019, tal i com consta en l’informe 
conjunt de secretaria i intervenció, el qual consta literalment transcrit en la part expositiva 
de la present resolució.  
 
SEGON.- Notificar aquesta resolució a l’empresa interessada.” 
 
Resultat:  Aprovat per 16 vots a favor i 5 vots d’abstenció.  
 
Votació 
Els grups municipals d’ERC-AM-AM (9 regidors), PSC-CP (3 regidors), JxCAT-UNITS (3 
regidors) i CUP-AMUNT (1 regidor), hi voten a favor. 
 
Els grups municipals de Fem Masnou (3 regidors) i Cs (2 regidors), s’abstenen. 
 
L’alcalde aixeca la sessió de la qual, com a secretari general, estenc aquesta acta i la 
certifico a l’efecte que en quedi constància degudament, la qual firma el president amb 
mi. 
 
 


