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Assistència 

 
President: 
Sr. Jaume Oliveras i Maristany, Alcalde (ERC-AM-AM) 
 
Tinents i tinentes d’alcalde: 
Sra. Sílvia Folch i Sánchez, tinenta d’alcalde primera (ERC-AM-AM) 
Sr. Ricard Plana i Artús, tinent d’alcalde segon (ERC-AM-AM) 
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) 
Sra. Anna Torrijos López, regidora (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) 
 
Secretària accidental:  
Sra. M. Reis Oliveras Trullols 
 
Interventora: 
Sra. Teresa Fernández Hinojosa 
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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. - Aprovació, si escau, de l'esborrany de l'acta del Ple ordinari del 16 de juliol de 
2020. 
 
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_202009171900090200_FH.mov&topic=1 

 
S’aprova, per assentiment, l’acta del Ple ordinari  del 16 de juliol de 2020, sense introduir-
hi esmenes. 
 
2. - Presa de possessió de la Sra. Anna Torrijos López com a regidora del Grup 
Municipal d’ERC-AM-AM. 
 
A partir d’aquest punt de l’ordre del dia s’incorpora, la senyora Torrijos, com a membre de 
ple dret del Ple. 
 
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_202009171900090200_FH.mov&topic=2 

 
3. - Donar compte de la nova composició del Grup Municipal d’Esquerra 
Republicana de Catalunya – Acord pel Masnou - Acord Municipal (ERC-AM-AM) i 
canvi de portaveu suplent. 
 
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_202009171900090200_FH.mov&topic=3 

 
Acord: 
 
“En la sessió extraordinària del Ple del dia 4 de juliol de 2019 es va donar compte de la 
constitució dels grups municipals de la corporació del mandat 2019-2023 i del 
nomenament dels seus i les seves portaveus. 
 
En la sessió ordinària del Ple del dia 16 de juliol de 2020 es va efectuar la presa de raó 
de la renúncia voluntària al càrrec de regidor del Grup Municipal d’ERC-AM-AM, 
formulada pel senyor Josep Oriol Fernández Saltor.  
 
Atès que en aquesta mateixa sessió plenària està previst que prengui possessió del 
càrrec de regidora del Grup Municipal d’ERC-AM-AM la senyora Anna Torrijos López. 
 
Vista la comunicació efectuada pel Grup Municipal d’ERC-AM-AM, designant a la senyora 
Anna Torrijos López, portaveu suplent. 
 
En compliment dels preceptes exposats, i fent ús de les facultats que em confereix 
l’article 21 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local. 
 
Primer. Donar compte de la nova composició del Grup Municipal d’Esquerra Republicana 
de Catalunya – Acord pel Masnou - Acord Municipal (ERC-AM-AM). 
 
Portaveu: Sra. Sílvia Folch Sánchez. 
Suplent: Sra. Anna Torrijos López. 
 
 
 

http://videoacta.elmasnou.cat/?meeting=video_202009171900090200_FH.mov&topic=1
http://videoacta.elmasnou.cat/?meeting=video_202009171900090200_FH.mov&topic=2
http://videoacta.elmasnou.cat/?meeting=video_202009171900090200_FH.mov&topic=3
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Integrants 
Sr. Jaume Oliveras Maristany  
Sra. Sílvia Folch Sánchez 
Sr. Ricard Plana Artús 
Sra. Cristina Ramos Santamaria 
Sr. Sergio González Fernández 
Sra. Neus Tallada Moliner 
Sr. Albert Alfaro Giró 
Sra. Yulay Martínez Castillo  
Sra. Anna Torrijos López 
 
Segon. Publicar-ho a l’e-Tauler als efectes del seu general coneixement.” 
 
Resultat: En resten assabentats.  
 
4. - Informacions i comunicacions de l'Alcaldia. 
 
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_202009171900090200_FH.mov&topic=4 

 
5. - Donar compte dels decrets d'Alcaldia. 
 
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_202009171900090200_FH.mov&topic=5 

 

La secretària accidental dóna compte de la relació de decrets, tramitats 
electrònicament, que van del número 1.339 de data 9 de juliol al número 1.634 de 
data 8 de setembre de 2020. 
 
Resultat: En resten assabentats 
 
6. - Donar compte de l'informe corresponent al segon trimestre de l’any 2020 sobre 
compliment dels terminis de pagament de les obligacions pendents, emès 
conforme a allò establert per l’article 4 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol. 
 
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_202009171900090200_FH.mov&topic=6 

 
Acord:  
 

El tresorer de la corporació ret compte de l’informe, el qual literalment diu:  
 
“Informe del segon trimestre de 2020 sobre compliment de terminis de 
pagament d’obligacions pendents 
 
De conformitat amb allò establert a l'article 4 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de 
modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s'estableixen mesures 
de lluita contra la morositat en les operacions comercials, trimestralment s'haurà 
d'emetre un informe sobre el compliment dels terminis de pagament de les 
obligacions, que inclourà necessàriament el nombre i la quantia global de les 
obligacions pendents amb incompliment de termini, per la qual cosa s’inclou l’annex 
següent: 
 
 

http://videoacta.elmasnou.cat/?meeting=video_202009171900090200_FH.mov&topic=4
http://videoacta.elmasnou.cat/?meeting=video_202009171900090200_FH.mov&topic=5
http://videoacta.elmasnou.cat/?meeting=video_202009171900090200_FH.mov&topic=6
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Annex 1, amb els quadres i llistats sobre els pagaments realitzats en el trimestre tant 
dins com fora del període legal de pagament, les factures o documents justificatius 
pendents de pagament al final del trimestre, que inclou un resum del nombre i la 
quantia global de les obligacions pendents amb incompliment de termini. 
 
D’acord amb allò establert per l’article 198.4 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 
contractes del sector públic, que estableix que “l’administració tindrà l’obligació 
d’abonar el preu dins dels trenta dies següents a la data d’aprovació de les 
certificacions d’obra o dels documents que acreditin la conformitat...”, les dades del 
present informe de morositat s’han calculat tenint en compte com a data de referència 
de càlcul, la data d’aprovació de les factures. 
 
Normativa aplicable: 
- Llei 15/2010, de 5 de juliol, de mesures de lluita contra la morositat en les 
operacions comercials.  
- Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic. 
- Reial decret 1496/2003, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el reglament pel que 
es regulen les obligacions de facturació i es modifica el reglament de l’impost sobre el 
valor afegit.  
 
Caldrà donar compte del present informe en el primer Ple municipal que es celebri.” 
 
Resultat: En resten assabentats.  
 
7. - Donar compte de l'informe d'Intervenció d'avaluació de compliment d'objectius 
de la LO 2/2012 respecte al seguiment del segon trimestre del pressupost 2020 amb 
motiu de la seva remissió al Ministeri d’Hisenda i Funció Pública. 
 
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_202009171900090200_FH.mov&topic=7 

 
Acord:  
 
“Primer. Donar compte informe d’Intervenció número 139/2020 d’avaluació del 
compliment dels objectius de la LO 2/2012, de 27 d’abril d’Estabilitat Pressupostària i 
Sostenibilitat Financera, respecte al seguiment del segon trimestre del pressupost 2020.  
 
Segon. Donar compte de la comunicació de les dades sobre l’execució del segon 
trimestre del pressupost 2020 al Ministeri d’Hisenda i Funció Pública, dintre del termini 
establert.” 
 
Resultat: En resten assabentats. 
 
8. - Aprovació de l'expedient de contractació i dels plecs de clàusules particulars 
per a l'adjudicació del contracte de Serveis de manteniment, neteja i tractaments 
fitosanitaris dels parcs, jardins municipals, parterres, talussos, jardineres, 
correcans i arbrat i de l’esporga dels arbres del municipi del Masnou, dividit en lots 
(LIC 6/2020). 
 
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_202009171900090200_FH.mov&topic=8 

  
Acord:  
 
“S’ha iniciat expedient, LIC 6/2020, promogut per la regidoria de manteniment, serveis 
municipals i paisatge, per a l’adjudicació del contracte de serveis de manteniment, neteja i 
tractaments fitosanitaris dels parcs, jardins municipals, parterres, talussos, jardineres, 

http://videoacta.elmasnou.cat/?meeting=video_202009171900090200_FH.mov&topic=7
http://videoacta.elmasnou.cat/?meeting=video_202009171900090200_FH.mov&topic=8
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correcans i arbrat i de l’esporga dels arbres del municipi del Masnou dividit en dos lots 
mitjançant procediment obert i diversos criteris d’adjudicació, subjecte a regulació 
harmonitzada.  
 
Vist que l’objecte del contracte es divideix en els lots següents:  
 

 Lot 1: Servei de manteniment, neteja i tractaments fitosanitaris dels parcs, jardins 
municipals, parterres, talussos, jardineres, correcans i arbrat 
 

 Lot 2: Servei d’esporga de l’arbrat 
 
En data 1 de setembre de 2020 el tècnic de paisatge, ha emès informe de necessitats en 
relació aquesta contractació i als efectes del que disposa l’article 116.4 de la LCSP. 
S’han incorporat a l’expedient el plec de clàusules administratives particulars i el de 
prescripcions tècniques particulars que regiran el contracte.  
 
Consta a l’expedient l’informe favorable emès conjuntament pel secretari i per 
l’interventora de la corporació. 
 
Vist el que especifica l’article 117 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del 
Sector Públic, pel qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del 
Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (en 
endavant LCSP) en relació amb l’aprovació de l’expedient de contractació. 
 
D’acord amb el que disposa la disposició addicional segona de la LCSP, apartat segon, 
correspon al Ple la competència com a òrgan de contractació, doncs el valor estimat del 
contracte supera el 10% dels recursos ordinaris del pressupost i la durada, eventuals 
pròrrogues incloses, els quatre anys.  
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Serveis Generals amb data 8 de 
setembre de 2020. 
 
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 l’expedient per a l’adjudicació del contracte, per lots, de serveis de 
manteniment i neteja de parcs, jardins municipals, parterres, talussos i jardineres, 
esporga i tractaments fitosanitaris de l’arbrat del municipi del Masnou, el qual compleix 
les especificacions de l’article 116 de la LCSP-, per procediment obert i diversos criteris 
d’adjudicació, i subjecte a regulació harmonitzada, d’acord amb l’establert als articles 131, 
145, 146 i 156 a 158 i concordants de la LCSP.  
 
Segon. Aprovar el plec de clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions 
tècniques particulars que hauran de regir la contractació. 
 
Tercer. Aprovar la despesa màxima pels tres anys de durada del contracte per import de 
2.078.674,59 euros, sense IVA; 2.397.943,65 (IVA inclòs). 
 
La distribució de la despesa per lots és la següent: 
 

Lot Import sense IVA IVA Import amb IVA 

1 1.776.554,64 € 10% servei neteja (60% 
contracte) 
21% servei jardineria (40% 
contracte) 

2.032.378,50 € 

2 302.119,95 € 21% 365.565,15 € 

Totals 2.078.674,59 €  2.397.943,65 € 
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La despesa prevista per a l’exercici 2021 per import de 712.395,83 euros anirà a càrrec a 
l’aplicació pressupostària MS 17100.22700 “Serveis de jardineria”.  
 
Tractant-se d’un contracte de tramitació anticipada, l’adjudicació quedarà sotmesa a la 
condició suspensiva d’existència de crèdit adequat i suficient per finançar les obligacions 
derivades del contracte en l’exercici pressupostari 2021. Així mateix, i al tractar-se d’un 
contracte que comporta despeses de caràcter plurianual, la despesa per els exercicis 
successius anirà amb càrrec a l’aplicació pressupostària que s’habiliti a tal efecte en 
l’exercici corresponent. En conseqüència, se sotmetrà a la condició suspensiva 
d’existència de crèdit adequat i suficient per a finançar les obligacions derivades del 
contracte en l’exercici corresponent. 
 
El valor estimat del contracte és de 4.157.349,18 euros IVA exclòs, d’acord amb el que 
estableixen els articles 101 i concordants de la LCSP. S’ha tingut en compte la durada 
inicial del contracte (3 anys), les eventuals pròrrogues anuals (màxim 2 anys) i 
modificacions possibles (màxim del 20% del pressupost amb pròrrogues, IVA exclòs).  
 
La durada del contracte tant del lot 1 com del lot 2, s’estableix en 3 anys a partir de la 
data de signatura de l’acta d’inici del servei. El contracte es podrà prorrogar anualment 
fins a un màxim de 2 anys més. 
 
Quart. Iniciar el procediment de contractació mitjançant la publicació de l’anunci de 
licitació en el DOUE i al perfil de contractant del web de l’Ajuntament, de conformitat amb 
l’article 135 de la LCSP.  
 
Cinquè. Complir altres tràmits preceptius i impulsar-los fins a la formalització del 
contracte.” 
 
Resultat: Aprovat per majoria 15 vots a favor, 1 vot en contra i 5 vots d’abstenció.  
 
Votació 
Els grups municipals d’ERC-AM-AM (9 regidors), PSC-CP (3 regidors) i JxCAT-UNITS (3 
regidors), hi voten a favor. 
 
El Grup Municipal de la CUP-AMUNT (1 regidor), hi vota en contra. 
 
Els grups municipals de Fem Masnou (3 regidors) i Cs (2 regidors), s’abstenen. 
 
9. - Contesta de l'Equip de Govern als precs i les preguntes de la sessió anterior. 
 
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_202009171900090200_FH.mov&topic=9 

 
10. - Precs i preguntes adreçats a l'Equip de Govern. 
 
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_202009171900090200_FH.mov&topic=10 

 
11. - Moció presentada pel Grup Municipal de la CUP-AMUNT per habilitar zones 
wifi a la vila 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_202009171900090200_FH.mov&topic=11 

 
Acord:  
 

http://videoacta.elmasnou.cat/?meeting=video_202009171900090200_FH.mov&topic=9
http://videoacta.elmasnou.cat/?meeting=video_202009171900090200_FH.mov&topic=10
http://videoacta.elmasnou.cat/?meeting=video_202009171900090200_FH.mov&topic=11


Acta del Ple de l'Ajuntament del Masnou Sessió núm. PLE2020000008  17 de setembre de 2020 

 

8 

“El lliure accés a la informació hauria de ser un dret bàsic i fonamental de la ciutadania. 
Malauradament però, a l’estat espanyol, patim les tarifes més elevades de telefonia i 
Internet de tota la Unió Europea, fet que obliga a moltes famílies a suprimir despeses per 
poder arribar a final de mes. 
 
Ara, en plena crisi sanitària, s’aguditza encara més la crisi capitalista que ja patíem i s’ha 
fet molt evident que l’escletxa digital és una mostra més de les desigualtats socials. Les 
persones més pobres o bé no tenen accés a Internet de manera regular, o bé el tenen de 
manera restringida. En el context del confinament obligatori que hem viscut s’ha posat de 
manifest que l’escletxa digital afecta directament sobre el dret a una educació en igualtat 
de condicions. 
 
Treballar per reduir aquestes diferències és una obligació de qualsevol administració que 
pretengui, ja no la transformació social, sinó simplement el progrés social i la garantia 
dels drets. 
 
Per això, per garantir el dret a la informació i reduir l’escletxa digital, el lliure accés a la 
xarxa és imprescindible en ple segle XXI. El municipi del Masnou, que vol destacar pel 
seu compromís en el desenvolupament de les noves tecnologies, necessita bastir una 
xarxa d’espais amb la possibilitat d’accedir gratuïtament a Internet, especialment en les 
zones amb més afluència de persones, com poden ser edificis públics, parcs, platges i 
places del municipi. Aquest fet, a més, potencia el caràcter mediterrani i de vida al carrer 
que caracteritza la nostra vila i el nostre país, essent també un servei més de qualitat cap 
a la ciutadania i persones que ens visiten. 
 
La CUP El Masnou proposem ampliar la implantació gradual d'una xarxa pública de punts 
d'accés Wi-Fi a Internet en diferents espais públics del municipi, en especial parcs, 
platges i places. 
 
Entenem que aquesta proposta implica inversió, però entenem que es pot fer 
gradualment i cobreix una necessitat bàsica de la nostra comunitat, alhora que garanteix 
(o es posa en camí de fer-ho) el dret d’accés a la informació i a l’educació. 
 
En aquest context, i per tal de fer aquesta proposta una realitat que ja existeix en molts 
racons del planeta, si cal es poden estudiar mecanismes com ara la necessitat de donar-
se d’alta gratuïtament al servei o pagar una mínima quota anual de caràcter simbòlic. 
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Serveis Generals amb data 8 de 
setembre de 2020. 
 
Per tot això, el grup municipal de la CUP El Masnou proposa al ple municipal l’adopció 
dels següents ACORDS: 
 
PRIMER. En el termini de sis mesos la regidoria responsable de noves tecnologies 
elaborarà un «pla d’implementació i ampliació de zones Wi-Fi en espais de la vila del 
Masnou», d’acord a les pautes i recomanacions de la xarxa europea WIFI4EU.  
Aquest pla posarà èmfasi especial en edificis públics, parcs, places i platges i tindrà com 
a objectiu assegurar l’accés lliure a la xarxa de les persones que viuen al Masnou, sense 
perjudici que els visitants hi puguin accedir de manera puntual. 
 
SEGON. L’objectiu del pla i les idees bàsiques que l’han de guiar seran les de: accés 
universal i permanent a la xarxa i reducció de l’escletxa digital. També haurà d’incloure un 
procés de valoració posterior a la implementació de la xarxa per comprovar que 
s’assoleixen els objectius proposats i proposar, aleshores, les mesures i inversions 
necessàries per assolir els objectius. 
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TERCER. El pla també inclourà una previsió econòmica de la despesa necessària i la 
proposta valorarà els requeriments tècnics, econòmics i jurídics, amb l’objectiu que 
aquest servei pugui iniciar-se durant el 2020, i  ser una realitat l’any 2021, sense perjudici 
que la xarxa estigui en continua evolució. 
 
QUART. Comunicar aquest acord a través dels mitjans habituals de comunicació de 
l’Ajuntament del Masnou.” 
 
Resultat: Aprovat per unanimitat 21 vots a favor. 
 
Votació 
Els grups municipals d’ERC-AM-AM (9 regidors), Fem Masnou (3 regidors), PSC-CP (3 
regidors), JxCAT-UNITS (3 regidors), Cs (2 regidors) i CUP-AMUNT (1 regidor), hi voten 
a favor. 
 
12. - Moció presentada pel Grup Municipal de JxCAT-UNITS per a la millora de la 
seguretat al 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_202009171900090200_FH.mov&topic=12 

 
La moció ha quedat esmenada pel ponent, recollint la proposta del Grup Municipal de 
Fem Masnou i queda de la manera següent: 
 
Acord:  
 
“El Masnou està patint en les darreres setmanes un increment de fets delictius (furts, 
ocupació d’habitatges, agressions, etc.), que està provocant un deteriorament de la 
percepció ciutadana de seguretat, amb tot el que significa d’amenaça a la llibertat, a la 
qualitat de vida i al benestar de la nostra vila. Aquest sentiment d’indefensió s’està 
estenent per les xarxes socials i amplifiquen l’actual estat d’alarma. 
 
Per tant, d’entrada, s’ha d’actuar immediatament en dos àmbits: 
 
a) impedir els fets delictius 
b) millorar la percepció ciutadana de seguretat 
 
En el primer àmbit és ben cert que hi ha hagut mesures acordades amb les forces 
policials. I la principal ha estat l’augment de patrulles policials pels carrers, complint les 
funcions dissuasòria i resolutiva. Però és insuficient, per doble motiu: no tenim una 
resposta de la Justícia a l’alçada del moment que resolgui la sensació d’impunitat que 
tenen els delinqüents; ni tenim la planificació de les mesures necessàries que retornin la 
tranquil·litat a la nostra vila. 
 
En el segon àmbit, s’hauria d’haver pogut fer més. No només empatitzar amb les víctimes 
que som tota la ciutadania masnovina, sinó poder-se anticipar de forma adequada. 
Comunicar millor de forma més transparent i immediata, hagués estat una bona resposta, 
aspecte que hagués afavorit calmar la ciutadania. I també millorar la informació destinada 
a la prevenció de situacions d’inseguretat i a la defensa adequada dels drets de la 
ciutadania. 
 
Anticipar la situació viscuda és quelcom que es demana a qui governa. Per exemple, 
actuar sobre aquells factors que es troben en l’origen de l’increment de l’activitat delictiva 
i que donen lloc a l’exclusió social (marginació social, desescolarització, atur, 
drogodependències, desigualtats, etc). Això ens hagués dut a reforçar les polítiques 
socials i és responsabilitat de totes les administracions. 
 

http://videoacta.elmasnou.cat/?meeting=video_202009171900090200_FH.mov&topic=12
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Però ara ens trobem enmig de la tempesta i ens n’hem de sortir junts, de forma 
constructiva, resolutiva i sostenible en el temps. I tal com especifica la Llei 4/2003 de 7 
d’abril, d'ordenació del sistema de seguretat pública de Catalunya, la planificació és una 
manera adequada de donar resposta als problemes de seguretat. 
 
L’eina a desenvolupar hauria de ser un pla local de seguretat que ens permetés: 
 

- Reduir el nombre de delictes, mitjançant la prevenció i major capacitat de reacció; 
- Millorar l’atenció a la víctima; 
- Recuperar la iniciativa ciutadana i el consens sobre les actuacions en seguretat, en 

benefici d’un major clima de tranquil·litat. 
 
El pla seria l’eina per diagnosticar les necessitats, identificar els canvis normatius que 
facilitin una resposta més efectiva, millorar l’eficiència policial i de seguretat en general i 
facilitar un consens a la vila. 
  
El compliment del pla permetria millorar la qualitat de vida de la nostra vila i enfortir la 
percepció de la ciutadania de viure en una vila segura. 
 
Vist el dictamen desfavorable de la Comissió Informativa de Serveis Generals amb data 8 
de setembre de 2020. 
 
És per tots aquests motius que el nostre grup municipal de Junts per Catalunya- Units pel 
Masnou proposa al Ple municipal l’adopció dels següents 
 

Acords 
 
1. Establir un protocol de comunicació per part de l’Ajuntament respecte a la seguretat, 

per tal d’evitar situacions confuses, prejudicis i rumors, aportant dades rellevants i 
transmetent proximitat i empatia no només a les víctimes, sinó a la població en 
general. 

 
2. Assegurar que les dotacions policials presents a la nostra vila romanguin fins que no 

s’hagi assolit amb determinació l’objectiu de la pau en els carrers. 
 
3. Desenvolupar de forma inajornable i urgent, a través de l’aprovació de la Junta Local 

de Seguretat, un Pla de Seguretat local. Entre altres aspectes hauria d’incidir en la 
prevenció i protecció social, en la participació ciutadana en l’elaboració, implementació 
i avaluació del pla i en l’eficiència dels cossos policials. 

 
4. Impulsar la creació d’una Comissió de Seguretat Local del Masnou on hi siguin 

representats els grups municipals, per tal d’informar, debatre i consensuar aspectes 
relatius a la seguretat del nostre municipi. 

 
5. Instar als governs de totes les administracions per coordinar, cooperar i millorar les 

actuacions de les diferents forces policials, des d’una vessant proactiva i de territori (no 
només local), a fi de millorar la seguretat. 

 
6. Per tal d’actuar sobre aquells factors que es troben en l’origen de l’increment de 

l’activitat delictiva i que donen lloc a l’exclusió social el govern municipal es compromet 
a donar compliment amb la màxima celeritat als acords de les següents mocions 
aprovades durant el darrer any al Ple municipal: Moció per constituir una taula per la 
convivència al Masnou. (aprovada al Ple de desembre de 2019), Moció per impulsar 
mesures d'urgència en favor de les persones sense llar, (aprovada per unanimitat al 
Ple de gener de 2020) i Moció per fer front a les situacions extremes de vulnerabilitat 
social derivades de la COVID-19 (aprovada al Ple de maig de 2020). 

 
7. Comunicar l'adopció d'aquests acords pels canals habituals al Govern de l’Estat, a la 

Generalitat de Catalunya i a les diferents entitats i agents implicats de la nostra vila.” 
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Resultat: No aprovat per 13 vots en contra i 8 vots a favor.  
 
Votació 
Els grups municipals de Fem Masnou (3 regidors), JxCAT-UNITS (3 regidors) i Cs (2 
regidors), hi voten a favor. 
 
Els grups municipals d’ERC-AM-AM (9 regidors), PSC-CP (3 regidors) i la CUP-AMUNT 
(1 regidor), hi voten en contra. 
 
13. - Moció presentada pel Grup Municipal de Cs per a l'elaboració d'un Pla 
Municipal en contra de l'okupació il·legal d'habitatges 
 
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_202009171900090200_FH.mov&topic=13 

 
Acord:  
 
“Los delitos de okupación de edificios y viviendas, calificados como “usurpación” y 
tipificados en el Código Penal como utilización de inmuebles ajenos sin autorización, con 
o sin violencia, han experimentado un elevado crecimiento durante los últimos años en El 
Masnou. 
 
Es necesario actuar en defensa de la ley y la propiedad privada. La okupación es un acto 
ilegal que merece el reproche de los poderes públicos. Convierte a los dueños y a los 
vecinos en víctimas. En efecto, las comunidades de vecinos también sufren del deterioro 
de la convivencia, siendo, por ejemplo, el tráfico de drogas de los llamados narcopisos, el 
caso más extremo. Por su parte, los propietarios e inquilinos se encuentran ante la 
imposibilidad de entrar en su propia casa al volver de unas vacaciones o de una corta 
ausencia. Así, a causa de la escasa protección de la propiedad privada y la lentitud de los 
procedimientos judiciales, estos dueños y vecinos se enfrentan a un grave problema que, 
hoy por hoy, carece de solución justa y eficaz. A mayor abundamiento, los números de la 
okupación nos ofrecen un retrato aún más preocupante: las ocupaciones ilegales han 
experimentado un elevado crecimiento durante los últimos años en El Masnou. 
 
La Administración más directamente implicada en la problemática derivativa de la 
okupación ilegal de viviendas es la Administración Local. Es indudable que hay una 
afectación a la seguridad y convivencia ciudadanas cuya responsabilidad ha de recaer 
sobre los Ayuntamientos. Estas Administraciones son las más próximas a los ciudadanos 
y las que deben ofrecer una respuesta más inmediata a un fenómeno que tanto está 
perjudicando a los vecinos. Para hacer frente al problema que representa la okupación, 
los Ayuntamientos con las potestades adecuadas, a la altura de la responsabilidad que la 
ciudadanía les reclama. Sería ilógico que aquella Administración a la que los ciudadanos 
le exigen respuesta, precisamente, estuviera desamparada por las leyes por no habilitarle 
con las potestades adecuadas. 
 
Por ello, hay que reforzar las competencias de los Ayuntamientos para velar por la 
seguridad y convivencia ciudadanas en casos de okupaciones ilegales de viviendas, 
facultándolos para subrogarse en las acciones de desalojo de los propietarios que no las 
ejerzan en casos de okupación ilegal que afecten a la seguridad y convivencia 
ciudadanas. 
 
El  fenómeno  de  la  okupación  crece  año  tras  año  en  España  y  Cataluña   lidera   el   
número   de Comunidades Autónomas donde se producen más okupaciones, una media 
de 600 al mes y 20 al día desde enero a junio de este año, muy por detrás se sitúan 
comunidades como Andalucía o Madrid. Son datos alarmantes los que se manejan en 
Cataluña; Barcelona, Girona y Tarragona son las tres provincias con más alto porcentaje 
de okupación en España. En concreto, las okupaciones son del 14,2%, el 12,2% y el 

http://videoacta.elmasnou.cat/?meeting=video_202009171900090200_FH.mov&topic=13
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11,5%, respectivamente, por cada 10.000 residencias. Estos datos negativos coinciden 
en el tiempo con el Decreto Ley 1/2020 que modifica el Decreto Ley 17/2019 del Govern 
de la Generalitat en relación a las medidas urgentes para mejorar el acceso a la vivienda 
con los votos favorables de Junts per Catalunya, ERC, Catalunya en Comú y la CUP. Un 
Decreto Ley que cuenta con un informe desfavorable por parte del Consejo de Garantías 
Estatutarias que lo considera inconstitucional porque protege la okupación y vulnera los 
derechos de los propietarios, y por tanto, favorece el aumento de las cifras de okupación 
ilegal de viviendas en Cataluña y muy especialmente en la provincia de Barcelona. 
 
El Gobierno de España y las Cortes Generales deben promover todas las reformas 
legales que sean necesarias para defender la propiedad privada, garantizar la 
convivencia y la seguridad ciudadanas y luchar contra la okupación ilegal de viviendas, 
habilitando a las Juntas de propietarios para instar los desalojos de inmuebles okupados 
ilegalmente que afecten a la convivencia de la comunidad de vecinos y endureciendo las 
sanciones penales de los delitos que versen sobre ocupaciones ilegales de inmuebles 
que se lleven a cabo con violencia o fuerzas en las cosas, que sean auspiciadas por 
organizaciones delictivas con ánimo de lucro o como medio para cometer otros delitos, 
como la trata con fines de explotación sexual o el tráfico de drogas. 
 
Es imprecindible promover una legislación que sirva para reforzar a los propietarios de las 
viviendas okupadas y que puedan recuperar su vivienda, lo antes posible. Por ello, ante 
una denuncia del propietario, si el okupante de la vivienda denunciado no es capaz de 
aportar ningún título o documento que justifique la okupación, el juez, como primera 
actuación, debe ordenar la entrega de la posesión inmediata de la vivienda al propietario 
demandante. Sin perjuicio de que en paralelo se inicie el proceso para resolver cualquier 
cuestión relativa a los derechos del okupante denunciado. 
 
También hay que legislar dando la máxima seguridad jurídica a las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad del Estado, incluyendo a las Policías Locales, habilitando la potestad de 
entrada, registro e identificación de los okupantes de viviendas y otras edificaciones, 
siempre que haya indicios razonables de la comisión de delitos, es decir, siempre que el 
inmueble esté siendo utilizado con fines delictivos, contribuyendo a hacer frente a este 
problema en toda España, que ha aumentado exponencialmente debido al confinamiento. 
Por ello, a través de la Fiscalía General del Estado y los responsables de Interior de las 
Comunidades Autónomas, hay que generalizar la instrucción del Fiscal superior de la 
Comunidad de las Islas Baleares, conminándoles a desalojar a los okupantes ilegales de 
los inmuebles cuando revistan características de delito y ayudando a remediar los efectos 
del mismo. 
 
Finalmente, hay que evitar que la okupación ilegal pueda ser una alternativa para atender 
una necesidad habitacional. Por ello, el Gobierno debe fomentar las políticas sociales 
orientadas a que se facilite el acceso a la vivienda por los grupos de población más 
vulnerables, contemplando para ello, que el Fondo Social de Viviendas constituidas con 
las viviendas de las entidades financieras pase a ser permanente. 
 
Vist el dictamen desfavorable de la Comissió Informativa de Serveis Generals amb data 8 
de setembre de 2020. 
 
Por todos estos motivos, el Grupo Municipal de Ciutadans (Cs) en el Ayuntamiento de El 
Masnou propone adoptar los siguientes 
 

ACUERDOS: 
 

Primero.- Elaborar un Plan Municipal contra la okupación ilegal de viviendas, con el fin 
de asegurar la devolución de los inmuebles ocupados ilegalmente a sus legítimos 
propietarios, que incluya la puesta a disposición de los propietarios afectados de servicios 
de asesoramiento y orientación jurídica. 
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Segundo.- Poner en marcha y/o reforzar las medidas que sean necesarias para velar por 
la seguridad y la convivencia vecinales afectadas por la okupación ilegal, manteniendo 
una estrecha colaboración con las asociaciones de vecinos, que son quienes mejor 
conocen la realidad de sus barrios. 
 
Tercero.- Elaborar un censo de viviendas okupadas de forma ilegal en El Masnou, donde 
se indique el tipo de ocupación (para fines delictivos o por necesidad), y llevar a cabo el 
seguimiento de las mismas. La Policía Local instruirá los expedientes administrativos 
oportunos a fin de acreditar los hechos contrarios a las ordenanzas vigentes en materia 
de civismo, actuando de forma coordinada con los restantes Cuerpos de Seguridad. 
 
Cuarto.- Informar de manera regular a los distintos grupos políticos representados en el 
consistorio, en la Comisión Informativa pertinente, de la evolución de los valores 
cuantitativos y cualitativos que formen parte del censo de viviendas okupadas. 
 
Quinto.- Reforzar de forma inmediata la presencia policial y el patrullaje preventivo en las 
zonas de nuestra ciudad ya afectadas por el problema de la okupación e impulsar la 
creación de una unidad de Policía Local destinada a la prevención, control y seguimiento 
de los inmuebles ocupados o susceptibles de okupación. 
 
Sexto.- Instar al Govern de la Generalitat a la retirada inmediata del Decreto Ley 1/2020 
que modifica el Decreto Ley 17/2019 aprobado en relación a las medidas urgentes para 
mejorar el acceso a la vivienda. 
 
Séptimo.- Instar al Gobierno de España y a las Cortes Generales a promover todas las 
reformas legales que sean necesarias para defender la propiedad privada, garantizar la 
convivencia y la seguridad ciudadana y luchar contra la okupación ilegal de viviendas. 
 
Octavo.- Instar al Gobierno de España, a la Fiscal General del Estado y al Conseller de 
Interior de la Generalitat a promover la instrucción a través de la cual se habilita y se da la 
máxima seguridad jurídica a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, incluyendo 
a las Policías Locales, habilitando la potestad de entrada, registro e identificación de los 
okupantes de viviendas y otras edificaciones, siempre que haya indicios razonables de la 
comisión de delitos. 
 
Noveno.- Instar al Gobierno de España a contemplar que el Fondo Social de Viviendas 
constituidas con las viviendas de las entidades financieras pase a ser permanente, 
facilitando el acceso a la vivienda a los grupos de población más vulnerables. 
 
Décimo.- Trasladar estos acuerdos a la Presidencia de la Generalitat, a los Grupos 
parlamentarios representados en el Parlament, a la Presidencia del Gobierno de España 
y a todos los Grupos parlamentarios representados en el Congreso de los Diputados.” 
 
Resultat: No aprovat per 19 vots en contra i 2 vots a favor.  
 
Votació 
El Grup Municipal de Cs (2 regidors) hi vota a favor. 
 
Els grups municipals d’ERC-AM-AM (9 regidors), Fem Masnou (3 regidors), PSC-CP (3 
regidors), JxCAT-UNITS (3 regidors) i CUP-AMUNT (1 regidor), hi voten en contra. 
 
14. - Ratificació del Decret d'Alcaldia número 1584, de data 13 d’agost de 2020, 
sobre la Declaració institucional per a la suficiència financera dels ens locals 
 
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_202009171900090200_FH.mov&topic=14 

 
Resultat: Retirat de l'ordre del dia.  

http://videoacta.elmasnou.cat/?meeting=video_202009171900090200_FH.mov&topic=14
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15. - Declaració institucional presentada pels Grups Municipals d'ERC-AM i JxCAT-
UNITS en contra de la revocació de drets penitenciaris de les preses i presos 
polítics, en suport a les persones represaliades i en defensa de l'amnistia de totes 
elles. 
 
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_202009171900090200_FH.mov&topic=15 

 
Acord:  
 
“El Tribunal Suprem ha revocat l’aplicació de l’article 100.2 del reglament penitenciari a la 
presidenta Carme Forcadell. Malauradament, aquest fet escenifica un episodi més que 
forma part de la causa general contra l’independentisme. Malgrat que la llei estableix que 
és l’Audiència provincial la competent en relació als permisos i l’aplicació del reglament 
penitenciari, en aquest cas el Tribunal Suprem hi ha intervingut de forma contundent.  
 
Un nou atac a la independència judicial a l’Estat Espanyol, que també podria tenir efectes 
sobre la resta de presos i preses polítiques, perquè l'alt tribunal insisteix en considerar-se 
competent per resoldre les concessions dels 100.2, malgrat no ho és. De fet, l’Audiència 
de Barcelona ha acatat aquesta imposició del Tribunal Suprem, apartant-se dels casos i 
enviant-los els recursos de la Fiscalia presentats contra el 100.2 de Jordi Cuixart, Jordi 
Sànchez, i Joaquim Forn.  
 
En la mateixa línia la Fiscalia ha interposat diversos recursos contra el tercer grau atorgat 
per les Juntes de Tractament. La interpretació impròpia que s’està fent del Dret Penal i 
del Dret Penitenciari per part dels representants del Ministeri Públic i d´un Tribunal 
Suprem que contravé la seva pròpia jurisprudència,  ha comportat suspendre directament 
el règim atorgat a les preses i presos polítics.   
 
Davant d’aquest fet, rebutgem aquestes resolucions que només pretenen buscar 
venjança contra demòcrates, que estan patint la repressió d’un estat demofòbic, 
patriarcal, que persegueix ciutadans i ciutadanes que es manifesten pacíficament, 
representants institucionals, i que vulnera els seus drets fonamentals de forma insistent. 
Resolucions que demostren la voluntat de venjança contra la Presidenta del Parlament, 
Carme Forcadell, així com la resta de preses i presos polítics, que de forma successiva 
han vist vulnerats els seus drets, patint unes investigacions judicials i policials indignes.  
 
Davant la causa general contra l’independentisme, ens reafirmem en la necessitat de 
treballar, des de tots els àmbits institucionals i ciutadans, per tal que la democràcia es 
pugui fer sentir sense restriccions, amenaces, ni interferències judicials. Ens reafirmem, 
novament, en expressar el suport a totes les persones que estan patint la repressió a 
casa nostra. Ens reafirmem en la defensa del dret a l’autodeterminació i en el nostre dret 
de lluitar per esdevenir un estat independent de l’estat espanyol. I reivindiquem l’amnistia 
per a totes les persones que pateixen la repressió, entenent que no se’ls pot atribuir cap 
decisió, actuació ni conducta que no s’ajusti a la democràcia i a la seva essència, la que 
sempre defensarem.     
 
Per tots els motius exposats anteriorment, es proposa l’adopció dels següents acords: 
 
PRIMER. Manifestar el rebuig tant de la resolució de denegació i revocació de l’article 
100.2 emesa pel Tribunal Suprem contra els drets de la presidenta del Parlament  Carme 
Forcadell el passat 23 de juliol com de les impròpies interpretacions que està efectuant el 
Tribunal Suprem i Fiscalia pel que fa als drets penitenciaris de les preses i presos polítics, 
que comporten la suspensió del tercer grau atorgat pels organismes competents i una 
greu restricció dels seus Drets i Llibertats Fonamentals.  
 

http://videoacta.elmasnou.cat/?meeting=video_202009171900090200_FH.mov&topic=15
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SEGON. Donar suport a totes les persones represaliades i exigir l’amnistia per a totes 
elles, de manera que es posi fi a totes les causes judicials i les investigacions policials, es 
faci efectiu el retorn de totes les persones exiliades polítiques i la llibertat dels presos i 
preses polítiques.  
 
TERCER. Com a representants electes de la ciutadania del nostre municipi, expressar el 
compromís de continuar treballant per defensar la democràcia en totes les seves 
expressions, així com la pluralitat i diversitat ideològica i la discrepància política, sempre 
de forma pacífica.  
 
QUART. Reivindicar, una vegada més, el dret a l’autodeterminació, dret polític 
fonamental recollit en tractats internacionals.  
 
CINQUÈ. Fer arribar aquest acord a l’Associació Catalana de Municipis, a la Federació de 
Municipis de Catalunya,  a L’Associació de Municipis per la Independència, als grups 
parlamentaris del Parlament de Catalunya i del Congrés de Diputats i a la presidència del 
govern espanyol.” 
 
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. 
 
L’alcalde aixeca la sessió de la qual, com a secretària accidental, estenc aquesta acta i la 
certifico a l’efecte que en quedi constància degudament, la qual firma el president amb 
mi. 
 
 


