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Relació de propostes del Ple Municipal en sessió ordinària de l'Ajuntament del 
Masnou del dia 18 de juny de 2020. 

 
1. - Aprovació, si escau, de l'esborrany de l'acta del Ple ordinari del 21 de maig de 
2020. 

 
2. - Informacions i comunicacions de l'Alcaldia. 
 
3. - Donar compte dels decrets d'Alcaldia. 

 
4. - Donar compte informe d'Intervenció d'avaluació de compliment d'objectius de 
la LO 2/2012 respecte al seguiment del primer trimestre del pressupost 2020 amb 
motiu de la seva remissió al Ministeri d’Hisenda i Funció Pública. 

 
Primer. Donar compte informe d’Intervenció número 7/2020 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 primer trimestre del pressupost 2020.  
 
Segon. Donar compte de la comunicació de les dades sobre l’execució del primer 

trimestre del pressupost 2020 al Ministeri d’Hisenda i Funció Pública, dintre del termini 
establert. 
 
5. - Modificacions d'alguns aspectes del contracte de les guinguetes de la platja per 
COVID-19 
 

En data 23 d’abril de 2020 la Junta de Govern Local va acordar deixar sense efecte 
l’acord pres en data 12 de març de 2020 en el que s’aprovava el cànon municipal de 
les guinguetes de la platja per a la temporada 2020 i s’establia que en el moment en 
el que s’aixequessin les limitacions per part de les autoritats competents s’acordaria  
novament el cànon municipal. 
 
En data 20 de maig el cap del Servei de Gestió del Litoral comunica telefònicament a la 
tècnica de medi ambient que les guinguetes poden iniciar el muntatge per obrir a partir de 
la fase 1.  
 
La situació actual de pandèmia ha generat l’aparició de restriccions que afecta l’activitat 
habitual dels concessionaris de les guinguetes.  

 
Vist l’informe de la tècnica de medi ambient de data 3 de juny de 2020, que es transcriu 
literalment a continuació: 
 

“Antecedents 
 
1. En data 12 de març de 2020 la Junta de Govern Local va aprovar el cànon 

municipal de les guinguetes de la platja per a la temporada 2020.  
 

2. En aquesta mateixa data el Servei de Gestió del Litoral de la Direcció General de 
Polítiques de Muntanya i del Litoral del Departament de Territori i Sostenibilitat de 
la Generalitat de Catalunya va trametre la resolució del pla d’usos, en el que 
s’autoritza l’ocupació pels serveis de temporada de la platja de manera general 
entre el 24 de març i el 31 d’octubre de 2020. 
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3. En data 14 de març de 2020 es va publicar al Butlletí Oficial de l'Estat el Reial 

Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la 
gestió de la situació de crisis sanitària ocasionada pel COVID-19.  

 

Entre les mesures de prevenció per a l’expansió del coronavirus preses per 
aquest Ajuntament hi ha el tancament de les platges.  

 

4. En data 24 de març de 2020 el cap del Servei de Gestió del Litoral comunica a 
aquest Ajuntament que mentre duri el període de confinament i es mantingui la 
prohibició d'accedir a les platges del litoral no es podrà dur a terme la instal·lació i 
muntatge dels serveis de temporada, encara que estiguin autoritzats mitjançant 
resolució de la Direcció General de Polítiques de Muntanya i del Litoral, i que en el 
moment en que s’aixequin aquestes limitacions es procedirà segons ordenin les 
autoritats competents.  
 

5. En data 23 d’abril de 2020, la Junta de Govern Local acorda deixar sense efecte 
l’acord pres en data 12 de març de 2020 en el que s’aprovava el cànon municipal 
de les guinguetes de la platja per a la temporada 2020 i s’acorda que el moment 
en que s’aixequin les limitacions per part de les autoritats competents i les 
guinguetes puguin iniciar el servei s’haurà d’acordar un nou cànon.  

 
6. En data 20 de maig d’enguany, el cap del Servei de Gestió del Litoral comunica 

telefònicament a la tècnica de medi ambient que les guinguetes poden iniciar el 
muntatge per obrir a partir de la fase 1.  

 
7. En data 22 de maig de 2020, els concessionaris de les guinguetes de la platja 

manifesten, a través d’una reunió amb la regidora i la tècnica de medi ambient, 
que les condicions de la temporada d’enguany dificulten el manteniment de 
l’equilibri econòmic- financer del contracte i sol·liciten el següent: 

 
A. Reducció del cànon municipal tenint en compte altres factors a part dels 

contemplats al contracte, que són els dies d’obertura, i la liquidació de cànon 
al final de temporada. 

 

B. Ampliació d’una hora en l’horari d’obertura de les guinguetes.  
 

8. En data 26 de maig de 2020 la Generalitat de Catalunya comunica a aquest 
ajuntament a través de registre d’entrada número E2020006612, les mesures per 
ajudar a mitigar la greu situació causada pel COVID-19. Entre les mesures 
proposades hi ha: 
 
- L’ampliació de la superfície de terrasses en 80m2 arribant als 200m2 

permesos per edificacions fixes en platja urbana (20m2 guingueta + 100m2 ja 
autoritzats + 80m2 de terrassa addicional). Aquests 80m2 de terrassa lliure 
addicional només serien autoritzables en platja urbana, amb taules i para-sols 
directament sobre la sorra i només quan les taules de la tarima estiguessin 
totalment ocupades, i es doni compliment a la resta de determinacions legals. 
 

- Possibilitat d’allargar la temporada dels serveis i les instal·lacions  
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9. En reunió mantinguda amb el Servei de Gestió del Litoral de la Generalitat de 
Catalunya de data 2 de juny de 2020, aquest comunica a l’Ajuntament que la 
superfície d’ampliació de la terrassa probablement es veurà afectada en funció de 
les restriccions d’aforament establertes per a les diferents fases i que desconeixen 
si les ampliacions estaran subjectes al cànon del Ministeri de Transició Ecològica.  
 

10. En referència a les diferents peticions realitzades pels concessionaris de les 
guinguetes, s’informa del següent:  

 

A. Reducció del cànon municipal i liquidació al final de temporada  

La regulació del pagament del cànon del contracte es troba a la clàusula 3a.b 
Pagament del cànon de l’Ajuntament dels plecs de clàusules administratives 

que regeixen la contractació, que diu literalment: 
 

b) Pagament del cànon de l’Ajuntament 
 
1. Els concessionaris de cada lot estan obligats a l’abonament del cànon 
anual mitjançant tres pagaments, que es fan, a cada exercici, tal com 
s’especifica a continuació: 

 
- El primer, a l’inici del muntatge de les instal·lacions. Cal presentar una 
còpia del justificant de pagament a la Regidoria de Medi Ambient i 
Paisatge. 
- El segon, entre l’1 i 5 de juliol. 
- L’últim, entre l’1 i el 5 de setembre. 
 
Fer efectiu el cànon es considera una obligació contractual essencial. 
 
2. Els concessionaris no poden prestar el servei si no han realitzat el 
primer pagament de la part corresponent del cànon. 
 
3. Si, per falta d’autorització de l’administració competent, no es poden 
instal·lar els serveis de platja a l’àrea corresponent durant un període de 
temps o per a tota la temporada, l’Ajuntament pot, per acord de l’òrgan 
competent i prèvia sol·licitud justificada de l’interessat, retornar a 
l’adjudicatari la part proporcional del cànon anyal en funció dels dies 
impedits. Aquesta revisió es porta a terme al final de cada temporada. 

 
Per altra banda, tot i la possibilitat de l’ampliació de la terrassa proposada per 
la Generalitat, beneficiosa pels concessionaris de les guinguetes, aquests es 
troben en els supòsits següents: 
 
- En donar-se la reducció del 50% de l’aforament de la terrassa, l’ampliació 

del 80% de terrassa proposat per la Generalitat no permet mantenir la 
mateixa proporció de taules que en circumstàncies normals.  
 

- L’increment de l’aforament de terrassa permès per la Generalitat de 
Catalunya és possible que estigui subjecte a cànon estatal, pel que els 
adjudicataris, a part del cànon estatal habitual per les seves instal·lacions, 
haurien d’abonar el corresponent a l’ampliació de terrassa. 
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- L’obertura de les guinguetes es farà dos mesos més tard de la data 
habitual i la temporada no es pot allargar donat que el contracte finalitza el 
31 d’octubre. Tot i així, encara que es pogués allargar la temporada, 
probablement no seria rendible, donat que l’afluència a la platja durant la 
tardor és inferior que a la primavera.   

- El muntatge i desmuntatge de les guinguetes té un cost associat que 
normalment s’amortitza al llarg de tota la temporada, que s’ha vist 
escurçada 

- L’increment de la freqüència i desinfecció dels lavabos ocasiona un cost 
addicional als adjudicataris  

Per tant, es proposa que el càlcul del cànon de l’Ajuntament per al 2020 
estigui condicionat als dies d’obertura de les guinguetes i de la fase de 
desescalada de la crisis sanitària pel COVID-19 que ens trobem.  
 
Segons l’exposat, la clàusula 3a.b Pagament del cànon de l’Ajuntament dels 

plecs de clàusules administratives es proposa que quedi redacta de la manera 
següent: 
 

b) Pagament del cànon de l’Ajuntament 
 
Donada la situació de crisis sanitària ocasionada pel COVID-19 i la gestió 
de les diferents etapes de desescalada, durant la temporada 2020 el 
pagament del cànon de l’Ajuntament s’efectuarà de la manera següent:  
 
1. Els concessionaris de cada lot estan obligats a l’abonament del cànon 

anual. La liquidació s’efectuarà al finalitzar la temporada 2020, prèvia 
aprovació per l’òrgan competent.  
 
Fer efectiu el cànon es considera una obligació contractual essencial. 

 
2. Si, per falta d’autorització de l’administració competent, no es poden 

instal·lar els serveis de platja a l’àrea corresponent durant un període 
de temps o per a tota la temporada, l’Ajuntament pot, per acord de 
l’òrgan competent i prèvia sol·licitud justificada de l’interessat, retornar 
a l’adjudicatari la part proporcional del cànon anyal en funció dels dies 
impedits.  
 
Addicionalment, el cànon de la temporada 2020 es veurà reduït en 
funció de la fase de desescalada de la crisi sanitària de COVID-19 de 
la manera següent:   
 

 Fase 1, 2 i 3: reducció del 70% del cànon municipal  

 Fase 4 (“nova normalitat”): reducció del 50% del cànon municipal  
 
Per tant, el cànon es calcularà en base als dies d’obertura de la 
instal·lació i tenint en compte els dies que finalment s’estigui a cada 
fase de desescalada. 
 

Aquesta revisió es porta a terme al final de la temporada. 
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B. Ampliació de l’horari d’obertura  

La regulació dels horaris del contracte es troba a la clàusula 5.2.Horaris dels 

plecs de clàusules tècniques que regeixen la contractació, que diu literalment: 

5.2. Horaris 

La instal·lació pot romandre oberta en els horaris següents: 

 De diumenge a dimecres: de 8 del matí a 1 de la matinada. 

 Dijous, divendres, dissabte i vigílies de festius: de 8 del matí a 2 de 
la matinada. 

En casos excepcionals, com les revetlles de Sant Joan i Sant Pere, es 
podran modificar raonadament aquests horaris, amb l’establiment dels 
criteris de seguretat que escaiguin. 
 
L’Alcaldia podrà modificar, de forma excepcional, els horaris abans 
esmentats, donant compte, en tot cas, a la Comissió Informativa de 
Manteniment i Serveis. 
 
L’òrgan competent per modificar els horaris abans esmentats, durant la 
vigència del contracte, serà el Ple. 
 

L’increment d’una hora en l’horari d’obertura de les guinguetes és compatible, 
excepte els dijous, amb l’establert a l’ordre INT/358/2011, de 19 de desembre, 
per la qual es regulen els horaris dels establiments oberts al públic, dels 
espectacles públics i de les activitats recreatives sotmesos a la Llei 11/2009, 
del 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i de les 
activitats recreatives, i al seu Reglament.  
 
Per evitar molèsties pel soroll de l’activitat de les guinguetes, durant l’hora 
addicional d’obertura no es pot tenir cap tipus de música, ni tant sols 
d’ambient.  
 
Per tant es proposa que s’ampliï l’horari d’obertura de les guinguetes de la 
platja durant la temporada 2020.   
 
Segons l’exposat, la clàusula 5.2.Horaris dels plecs de clàusules tècniques es 
proposa que quedi redactada de la manera següent: 
 

5.2. Horaris 

Donada la situació de crisis sanitària ocasionada pel COVID-19 i la gestió 
de les diferents etapes de desescalada, durant la temporada 2020 els 
horaris en que la instal·lació pot romandre oberta és la següent:  

 De diumenge a dijous: de 8 del matí a 2 de la matinada. De 1 a 2 de la 
matinada no pot haver-hi cap tipus de música, ni tant sols música 
ambient.  

 Divendres, dissabte i vigílies de festius: de 8 del matí a 3 de la 
matinada. De 2 a 3 de la matinada no pot haver-hi cap tipus de música, 
ni tant sols música ambient. 
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En casos excepcionals, com les revetlles de Sant Joan i Sant Pere, es 
podran modificar raonadament aquests horaris, amb l’establiment dels 
criteris de seguretat que escaiguin. 
 
L’Alcaldia podrà modificar, de forma excepcional, els horaris abans 
esmentats, donant compte, en tot cas, a la Comissió Informativa de 
Territori. 
 
L’òrgan competent per modificar els horaris abans esmentats, durant la 
vigència del contracte, serà el Ple. 

 
11. Segons la clàusula 21 dels plecs administratius que regeixen el contracte, referent 

a les prerrogatives de l’administració, es preveu la següent, que es transcriu 
literalment:   

 Facultat de modificar, exclusivament per raó d’interès públic i atesa la finalitat 
pròpia del contracte i acordar-ne la resolució, dins els límits i subjecció als 
requisits assenyalats a la Llei. 

  
Les guinguetes de la platja ofereixen un servei que no facilita l’Ajuntament, que és 
el de instal·lar i mantenir lavabos públics i gratuïts a disposició de tots usuaris de 
la platja. Per altra banda, les restriccions derivades de la situació de pandèmia 
actual, fa que les vacances fora del municipi es vegin afectades, pel que la platja i 
les guinguetes seran l’única opció de moltes famílies. Per tant, es veu justificat 
facilitar, a través de les mesures esmentades encaminades a disminuir l’impacte 
sobre l’equilibri econòmic- financer de la concessió, la instal·lació de les 
guinguetes durant aquest estiu per motius d’interès públic.   

 
Proposta  
 

En vista de tot l’exposat, es proposa al ple l’adopció dels acords següent: 
 
1. Modificar la part relativa al pagament del cànon de l’Ajuntament del contracte de 

l’explotació, mitjançant concessió, dels serveis de temporada de la platja del terme 
municipal del Masnou com segueix: 
 

Clàusula 3a.b Pagament del cànon de l’Ajuntament dels plecs de clàusules 

administratives: 
 
b) Pagament del cànon de l’Ajuntament 
 

Donada la situació de crisis sanitària ocasionada pel COVID-19 i la gestió 
de les diferents etapes de desescalada, durant la temporada 2020 el 
pagament del cànon de l’Ajuntament s’efectuarà de la manera següent:  
 
3. Els concessionaris de cada lot estan obligats a l’abonament del cànon 

anual. La liquidació s’efectuarà al finalitzar la temporada 2020, prèvia 
aprovació per l’òrgan competent.  
 
Fer efectiu el cànon es considera una obligació contractual essencial. 
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4. Si, per falta d’autorització de l’administració competent, no es poden 
instal·lar els serveis de platja a l’àrea corresponent durant un període 
de temps o per a tota la temporada, l’Ajuntament pot, per acord de 
l’òrgan competent i prèvia sol·licitud justificada de l’interessat, retornar 
a l’adjudicatari la part proporcional del cànon anyal en funció dels dies 
impedits.  

Addicionalment, el cànon de la temporada 2020 es veurà reduït en 
funció de la fase de desescalada de la crisi sanitària de COVID-19 de 
la manera següent:   

 

 Fase 1, 2 i 3: reducció del 70% del cànon municipal  

 Fase 4 (“nova normalitat”): reducció del 50% del cànon municipal  

Per tant, el cànon es calcularà en base als dies d’obertura de la 
instal·lació i tenint en compte els dies que finalment s’estigui a cada 
fase de desescalada. 

Aquesta revisió es porta a terme al final de la temporada. 

2. Modificar la part relativa als horaris de l’Ajuntament del contracte de l’explotació, 
mitjançant concessió, dels serveis de temporada de la platja del terme municipal 
del Masnou com segueix: 

Clàusula 5.2. Horaris dels plecs de clàusules tècniques 

5.2. Horaris 

Donada la situació de crisis sanitària ocasionada pel COVID-19 i la gestió 
de les diferents etapes de desescalada, durant la temporada 2020 els 
horaris en que la instal·lació pot romandre oberta és la següent:  

 De diumenge a dijous: de 8 del matí a 2 de la matinada. De 1 a 2 de la 
matinada no pot haver-hi cap tipus de música, ni tant sols música 
ambient.  

 Divendres, dissabte i vigílies de festius: de 8 del matí a 3 de la 
matinada. De 2 a 3 de la matinada no pot haver-hi cap tipus de música, 
ni tant sols música ambient. 
 

En casos excepcionals, com les revetlles de Sant Joan i Sant Pere, es 
podran modificar raonadament aquests horaris, amb l’establiment dels 
criteris de seguretat que escaiguin. 
 
L’Alcaldia podrà modificar, de forma excepcional, els horaris abans 
esmentats, donant compte, en tot cas, a la Comissió Informativa de 
Territori. 
 
L’òrgan competent per modificar els horaris abans esmentats, durant la 
vigència del contracte, serà el Ple. 
 

3. Notificar el contingut del present acord als concessionaris dels serveis de 
temporada de la platja. 
 

4. Formalitzar aquestes modificacions mitjançant una addenda del contracte. 
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5. Facultar a l’Alcalde per a l’execució d’aquests acords i especialment per a la 
formalització de les modificacions mitjançant addenda. 

6. Publicar aquestes modificacions a l’e-tauler i al perfil del contractant. 

Tot i així, que el Ple aprovi el que consideri oportú.” 

Vist l’informe conjunt de secretaria i intervenció de data 3 de juny de 2020, que es 
transcriu literalment a continuació: 

 
“Antecedents 

 
1. El Ple de l’Ajuntament, en sessió del 10 de gener de 2013, va aprovar 

l’expedient de l’explotació, mitjançant concessió dels serveis de temporada de 
la platja del terme municipal del Masnou, per al període 2013-2017 i, 
convocatòria de la licitació mitjançant procediment obert amb diversos criteris 
de valoració.  
 

2. El Ple de l’Ajuntament, en sessió del 21 de març de 2013, va adjudicar els 
contractes de l’explotació, mitjançant concessió dels serveis de temporada de 
la platja del terme municipal del Masnou, per al període 2013-2017. 

 
3.  Els contractes administratius per a l’explotació, mitjançant concessió 

demanial, de les àrees de servei ubicades a la platja del Masnou, de 
conformitat amb la clàusula cinquena del contracte, tenen una durada de cinc 
anys, que comprèn cinc temporades d’estiu, a comptar des de la temporada 
d’estiu de l’any 2013 i son prorrogables mitjançant acord exprés de l’òrgan de 
contractació, previ informe favorable de la tècnica de Medi Ambient, 
responsable del contracte, per períodes anuals, sense que la durada del 
contracte, pròrrogues incloses, pugui ultrapassar els vuit anys.  
 

4. La darrera prorroga es va aprovar en la sessió plenària de 30 d’octubre de 
2019 per la temporada d’estiu 2020. 
 

5. En data 3 de juny de 2020 la tècnica de medi ambient, i responsable del 
contracte, ha emès informe sobre la modificació d’aquestes concessions. 
 

6. S’emet el present informe sobre aquesta proposta de modificació de les 
concessions de les guinguetes de la platja.  
 

Normativa d’aplicació 

 
1. Llei 33/2003, de 3 de novembre, de patrimoni de les administracions 

públiques, en els seus aspectes bàsics (LPAP). 
2. Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament de patrimoni 

dels ens locals (RPEL). 
3. Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text 

refós de la Llei de contractes del sector públic (en endavant TRLCSP). 
4. Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la 

Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic. 
5. Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament 

general de la Llei de contractes de les administracions públiques. 
6. Llei 7/85, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local. 
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7. Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, que aprova el text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya. 

8. El plec de clàusules economicoadministratives i el Plec de clàusules tècniques 
particulars d’aquestes concessions.. 

9. Llei 22/1988, de 28 de juliol, de costes. 
10. Reial decret 1471/1989, d’1 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament 

general per al desenvolupament i l’execució de la Llei 22/1988, de 28 de juliol, 
de costes. 

 
Consideracions jurídiques 
 
Primera.- Naturalesa i règim jurídic 

 
Els contractes objecte d’aquest expedient tenen la consideració de concessió 
administrativa de domini públic, conforme el previst per l’article 59 i següents del 
Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament del patrimoni dels 
ens locals (en endavant RPEL). 
 
Aquestes concessions tenen naturalesa patrimonial, per la qual cosa queden excloses 
de l’àmbit d’aplicació del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic, en els termes del seu 
article 4.1.o, llevat quan la norma patrimonial declari expressament d’aplicació les 
prescripcions d’aquesta Llei (que era la vigent en el moment d’adjudicació). 
 
No obstant l’anterior, cal tenir en compte que a efectes del procediment d’adjudicació, 
les concessions s'han d'adjudicar mitjançant concurs d'acord amb el que estableix el 
RPEL als articles 53 i següents, i d’acord amb la normativa reguladora de la 
contractació dels ens locals. En el cas que ens ocupa, les concessions es van atorgar 
per concurs públic. 
 
Segona.- Modificació de les concessions 
 
La clàusula 21 del PCAP relativa a les prerrogatives de l’administració, preveu, entre 
d’altres la següent: 
 

 “Facultat de modificar, exclusivament per raó d’interès públic i atesa la finalitat 
pròpia del contracte i acordar-ne la resolució, dins els límits i subjecció als 
requisits assenyalats a la Llei.” 

 
Tercera.- Anàlisi de les modificacions proposades 
 
Les modificacions proposades són les següents: 
 
- Primera modificació. Import del cànon anual i la seva liquidació: 
 
La clàusula tercera del PCAP determina el següent: 
 
 “A) Fixació del cànon de l’Ajuntament 
 
Els cànons anuals que han de satisfer els adjudicataris dels contractes són els de les 
ofertes que resultin adjudicatàries, que no poden ser inferiors als imports anuals 
mínims següents: 
 



 
 
 

RELACIÓ DE PROPOSTES DEL PLE MUNICIPAL 18 de juny de 2020 

 
Núm. PLE2020000006  

 

Expedient núm. PLE2020000006  
   

A
C

T
S

1
0
0

5
 

v
. 
2
0

1
7

/1
1

 

10 

a) Lot 1: Àrea de servei núm. 1 ........... 16.000 euros 
b) Lot 2: Àrea de servei núm. 2............ 15.000 euros 
c) Lot 3: Àrea de servei núm. 3 ........... 15.000 euros 
d) Lot 4: Àrea de servei núm. 4............ 15.000 euros 
e) Lot 5: Àrea de servei núm. 5............ 15.000 euros 
f) Lot 6: Àrea de servei núm. 6............ 15.000 euros... 
-  . 
 

b) Pagament del cànon de l’Ajuntament 
 
1. Els concessionaris de cada lot estan obligats a l’abonament del cànon anual 
mitjançant tres pagaments, que es fan, a cada exercici, tal com s’especifica a 
continuació: 
 
- El primer, a l’inici del muntatge de les instal·lacions. Cal presentar una còpia del 
justificant de pagament a la Regidoria de Medi Ambient i Paisatge. 
- El segon, entre l’1 i 5 de juliol. 
- L’últim, entre l’1 i el 5 de setembre. 
 
Fer efectiu el cànon es considera una obligació contractual essencial. 
 
2. Els concessionaris no poden prestar el servei si no han realitzat el primer pagament 
de la part corresponent del cànon. 
 
3. Si, per falta d’autorització de l’administració competent, no es poden instal·lar els 
serveis de platja a l’àrea corresponent durant un període de temps o per a tota la 
temporada, l’Ajuntament pot, per acord de l’òrgan competent i prèvia sol·licitud 
justificada de l’interessat, retornar a l’adjudicatari la part proporcional del cànon anyal 
en funció dels dies impedits. Aquesta revisió es porta a terme al final de cada 
temporada. 

 

C) Actualització del cànon de l’Ajuntament 
 
El preu del contracte es revisa després del primer any de vigència, i així 
successivament. 
 
El sistema de revisió de preus és l’índex de preus del consum (IPC), elaborat per 
l’Institut Nacional d’Estadística.” 

 
Proposta de modificació: 

1. Disminuir el cànon de les guinguetes de la platja en els següents percentatges: 

 Fase 1, 2 i 3: reducció del 70% del cànon municipal  

 Fase 4: reducció del 50% del cànon municipal  

El cànon es calcularà en base als dies d’obertura de la instal·lació i tenint en compte els 
dies que finalment s’estigui a cada fase.  

2. Liquidar el cànon en finalitzar la temporada, ja que es quan es tindrà el càlcul 
exacte del cànon municipal a abonar pels concessionaris.  
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Consideracions: 
 
1. En l’informe tècnic es justifica que les modificacions tenen per objecte el 
manteniment de l’equilibri econòmic – financer de les concessions a la vista de la 
situació generada per la crisi de la COVD-19.  
 
No podem compartir aquesta afirmació. En primer lloc hem de partir del fet que 
aquesta concessió és per a l’explotació de les guinguetes de la platja i s’efectua a 
“risc i ventura del contractista”. Així s’estableix ben clarament a la clàusula primera del 
PCAP:  
 
“La concessió del servei comporta que el concessionari assumeix la gestió i 
l’explotació del servei, sota el seu propi risc, i que aporta els mitjans personals, 
materials i tècnics necessaris. Aquesta concessió s’atorga de conformitat amb la 
competència municipal reconeguda a l’article 115 c) de la Llei de costes, d’acord amb 
el corresponent Pla d’usos de temporada a les platges del Masnou i les autoritzacions 
escaients. 
 
Si l’Ajuntament del Masnou, el Ministeri de Medi Ambient, la Direcció 
Generald’Ordenació del Territori i Urbanisme del Departament de Territori i 
Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya o l’administració competent no 
aprovessin l’autorització anyal per a l’explotació del servei de temporada, el contracte 
restaria suspès en la temporada o temporades no autoritzades, sense cap dret per a 
l’adjudicatari a indemnitzacions pels possibles perjudicis produïts per la rescissió 
unilateral de l’adjudicació. 
 
Si per causes alienes a l’acció de l’administració no fos possible la instal·lació 
d'alguna de les guinguetes per un període de temps o per tota la temporada, el 
contracte restaria suspès durant el termini afectat sense cap dret per a l’adjudicatari a 
indemnitzacions. Això sens perjudici, si escau, de la devolució parcial del cànon 
municipal en el supòsit previst a la clàusula 3a del present plec.” 
 
I es reitera aquest caràcter d’explotació a risc i ventura dels concessionaris als deures 
d’aquests que es recullen a la clàusula 16.19 del PCAP. 
 
L’Ajuntament cobra un cànon per l’ocupació d’aquest domini públic però no participa 
dels beneficis i guanys dels concessionaris de forma que en funció del resultat de 
l’explotació l’ingrés municipal pugui ser major o menor. El cànon és fix amb 
independència del resultat d’explotació. 
 
I per altra banda, el manteniment de l’equilibri de les concessions d’obres o serveis 
s’ha de garantir en aquells casos en que l’Administració concedent, en aquest cas 
l’Ajuntament del Masnou, introdueix de forma unilateral modificacions en l’objecte de 
la concessió que trenquen l’equilibri inicial. En absolut és aquest el cas que ens 
ocupa.  
 
En aquest cas, no ha estat l’acció municipal la que ha pogut posar en risc o 
desequilibri econòmic – financer la concessió. Es pretén compensar els 
concessionaris per les dificultats que la crisi de la COVD-19 els està provocant. Però 
cal tenir present que el tancament de les platges i de les guinguetes, o millor dit, el 
retard en el seu muntatge i explotació, en cap cas es deu a l’acció municipal.  
 
Els plecs són molt clars en aquest sentit: 
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3. Si, per falta d’autorització de l’administració competent, no es poden 
instal·lar els serveis de platja a l’àrea corresponent durant un període de temps 
o per a tota la temporada, l’Ajuntament pot, per acord de l’òrgan competent i 
prèvia sol·licitud justificada de l’interessat, retornar a l’adjudicatari la part 
proporcional del cànon anyal en funció dels dies impedits. Aquesta revisió es 
porta a terme al final de cada temporada. 

 
Per tant, i per aquest darrer exercici, una cosa és que no es cobri la part corresponent 
al període en que no s’ha pogut realitzar l’explotació del servei, però altra cosa és el 
fet que l’explotació pugui ser inferior a anys anteriors i per compensar aquesta 
previsió de menys ingressos o una menor ocupació per les restriccions imposades per 
les autoritats sanitàries es vulgui rebaixar el cànon.  
 
Insistim, l’execució a risc i ventura d’aquestes concessions situa en un pla d’igualtat 
als concessionaris de la platja amb la resta d’empresaris del sector de l’hostaleria del 
Masnou que també hauran d’assumir aquestes restriccions d’ocupació i mesures 
sanitàries. A aquests efectes, tots ells es podran acollir a les subvencions i ajuts –
entre ells els municipals- que ofereixen les administracions per lluitar contra aquesta 
crisi. La rebaixa del cànon –més enllà del no cobrament del període on no han pogut 
prestar el servei- els pot posar en una situació d’avantatge respecte la resta 
d’empresaris del sector i suposa un perjudici a la Hisenda municipal que deixarà 
d’ingressar uns imports per la utilització del domini públic. 
 
Per altra banda, també s’ha de tenir en compte, pel que fa a les obligacions 
establertes per les autoritats sanitàries que també la clàusula segona del PCAP 
preveu el següent: 
 
“Qualsevol canvi normatiu que es produeixi s’entén automàticament aplicable a 
aquesta concessió i obliga el licitador a prendre les mesures d’adaptació a la nova 
normativa que siguin necessàries, sense dret a indemnització.” 
 
Per tant, tampoc es pot acceptar que les obligacions imposades per les autoritats 
sanitàries s’hagin d’indemnitzar amb la rebaixa del cànon municipal. 
 
2. Pel que fa a la tramitació de la liquidació del cànon al final de la temporada caldrà 
tenir present el següent: 
 

- Es requerirà informe tècnic que determini el càlcul amb les indicacions 
mínimes següents: Titular, adreça, àrea, import cànon inicial, número dies 
base anual, número dies muntat, descompte aplicat, import final. 
 

- Atès que la finalització de la temporada s’estableix com a màxim el 31 
d’octubre de 2020, aquest informe caldrà que s’elabori i es presenti al 
departament de Rendes i Intervenció abans del dia 6 de novembre de 2020. 
Un cop verificat es procedirà a l’aprovació de les liquidacions resultants per la 
Junta de Govern Local.  
 

- Així mateix es recomana que es procedeixi a la domiciliació bancària atès que 
excepcionalment es produirà la liquidació del cànon en un sol pagament i 
suposaria una millora en la gestió del mateix.  
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- Segona modificació. Horaris del servei: 
 
La clàusula segona del PPT determina el següent: 
 
“Els horaris d’activitats seran dijous, divendres, dissabtes i vigílies de festius, com a 
màxim fins a la 1 h. i la resta de dies, com a màxim a les 23 h.” 

 
I la clàusula cinquena, apartat segon, del PPT determina el següent: 
 
“5.2. Horaris 
La instal·lació pot romandre oberta en els horaris següents: 


De diumenge a dimecres: de 8 del matí a 1 de la matinada. 

Dijous, divendres, dissabte i vigílies de festius: de 8 del matí a 2 de la matinada. 
 
En casos excepcionals, com les revetlles de Sant Joan i Sant Pere, es podran 
modificar raonadament aquests horaris, amb l’establiment dels criteris de seguretat 
que escaiguin. 
 
L’Alcaldia podrà modificar, de forma excepcional, els horaris abans esmentats, donant 
compte, en tot cas, a la Comissió Informativa de Manteniment i Serveis. 
 
L’òrgan competent per modificar els horaris abans esmentats, durant la vigència del 
contracte, serà el Ple.” 

 
Proposta de modificació: 
 

3. Incrementar l’horari d’obertura en una hora respecte els horaris originals 
establerts al plec, quedant establerts de la manera següent: 
 

 De diumenge a dimecres: de 8 del matí a 2 de la matinada. De 1 a 2 de la 
matinada no pot haver-hi cap tipus de música, ni tant sols música ambient.  
 

 Dijous, divendres, dissabte i vigílies de festius: de 8 del matí a 3 de la 
matinada. De 2 a 3 de la matinada no pot haver-hi cap tipus de música, ni 
tant sols música ambient 

 
Consideracions: 
 
En l’informe tècnic s’acredita que la modificació és compatible amb l’establert a 
l’Ordre INT/358/2011, de 19 de desembre, per la qual es regulen els horaris dels 
establiments oberts al públic, dels espectacles públics i de les activitats recreatives 
sotmesos a la Llei 11/2009, del 6 de juliol, de regulació administrativa dels 
espectacles públics i de les activitats recreatives, i al seu Reglament.  
 
Així mateix, i per tal d’evitar molèsties pel soroll de l’activitat de les guinguetes, durant 
l’hora addicional d’obertura no es podrà tenir cap tipus de música, ni tant sols 
d’ambient.  
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Quarta. Procediment 

 
La normativa patrimonial (LPAP i RPEL) no determina el procediment aplicable a les 
modificacions de les concessions, però tenint en compte que el procediment 
d’adjudicació és el mateix que s’estableix a la normativa de contractació general, 
podem també aplicar el mateix procediment que en el cas de les modificacions 
contractuals.  
 
L’article 102 del Reial Decret 1098/2001, de 12 de octubre, pel qual s’aprova el 
Reglament general de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques 
determina que un cop redactada la proposta de modificació l’haurà d’aprovar l’òrgan 
de contractació prèvia audiència i fiscalització de la despesa.  
 
En aquest cas, en l’informe tècnic es fa referència a una reunió mantinguda el dia 22 
de maig on són els concessionaris qui proposen aquestes modificacions.  
 
Un cop aprovat l’acord de modificació per l’òrgan competent, s’hauran de formalitzar 
les modificacions en document administratiu, mitjançant una addenda dels contractes. 
 
També per analogia, les modificacions s’hauran de publicar al perfil del contractant, 
de conformitat amb l’art. 13.1.e) de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de 
transparència, accés a la informació pública i bon govern. 

 
Quarta.- Incidència pressupostària 
 
L’import previst de recaptació en les condicions normals és 121.650,86 €. La reducció 
del cànon suposa una disminució dels ingressos que tindrà impacte en l’estabilitat 
pressupostaria disminuint la capacitat de finançament en la quantia que es redueixi 
atès que disminueixen els ingressos corrents. Actualment està aprovat un Pla 
Econòmic Financer, per la qual cosa es requereix un constant ajust, tant en despeses 
com en ingressos, que faci possible l'equilibri pressupostari i el compliment dels 
objectius fixats per la LOEPSF. 
 
Cinquena.- Òrgan competent 
 
L’òrgan de contractació és el Ple de la corporació, d’acord amb el que disposa 
l’apartat primer de la disposició addicional segona del Text refós de la Llei de 
contractes del sector públic (en endavant TRLCSP). Per tant, correspon al Ple 
l’aprovació d’aquestes modificacions.  

 
Conclusions 
 
S’informa desfavorablement la modificació del cànon de les concessions de les 
guinguetes de la platja en base a les consideracions efectuades en aquest informe.  
 
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 Serveis Generals amb data 10 
de juny de 2020. 
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En virtut de tot el que s’ha exposat, es proposa, al Ple de la corporació, l’adopció dels 
acords següents: 
 
Primer. Modificar la part relativa al pagament del cànon de l’Ajuntament del contracte de 

l’explotació, mitjançant concessió, dels serveis de temporada de la platja del terme 
municipal del Masnou com segueix: 
 

Clàusula 3a.b Pagament del cànon de l’Ajuntament dels plecs de clàusules 

administratives: 

 
b) Pagament del cànon de l’Ajuntament 
 
Donada la situació de crisis sanitària ocasionada pel COVID-19 i la gestió de 
les diferents etapes de desescalada, durant la temporada 2020 el pagament 
del cànon de l’Ajuntament s’efectuarà de la manera següent:  
 
5. Els concessionaris de cada lot estan obligats a l’abonament del cànon 

anual. La liquidació s’efectuarà al finalitzar la temporada 2020, prèvia 
aprovació per l’òrgan competent.  
 
Fer efectiu el cànon es considera una obligació contractual essencial. 
 

6. Si, per falta d’autorització de l’administració competent, no es poden 
instal·lar els serveis de platja a l’àrea corresponent durant un període de 
temps o per a tota la temporada, l’Ajuntament pot, per acord de l’òrgan 
competent i prèvia sol·licitud justificada de l’interessat, retornar a 
l’adjudicatari la part proporcional del cànon anyal en funció dels dies 
impedits.  
 
Addicionalment, el cànon de la temporada 2020 es veurà reduït en funció 
de la fase de desescada de la crisi sanitària de COVID-19 de la manera 
següent:   

 Fase 1, 2 i 3: reducció del 70% del cànon municipal  

 Fase 4 (“nova normalitat”): reducció del 50% del cànon municipal  

Per tant, el cànon es calcularà en base als dies d’obertura de la instal·lació 
i tenint en compte els dies que finalment s’estigui a cada fase de 
desescalada. 

Aquesta revisió es porta a terme al final de la temporada. 

Segon. Modificar la part relativa als horaris de l’Ajuntament del contracte de l’explotació, 

mitjançant concessió, dels serveis de temporada de la platja del terme municipal del 
Masnou com segueix: 

Clàusula 5.2. Horaris dels plecs de clàusules tècniques 

5.2. Horaris 

Donada la situació de crisis sanitària ocasionada pel COVID-19 i la gestió de 
les diferents etapes de desescalada, durant la temporada 2020 els horaris en 
que la instal·lació pot romandre oberta és la següent:  
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 De diumenge a dijous: de 8 del matí a 2 de la matinada. De 1 a 2 de la 
matinada no pot haver-hi cap tipus de música, ni tant sols música ambient.  
 

 Divendres, dissabte i vigílies de festius: de 8 del matí a 3 de la matinada. 
De 2 a 3 de la matinada no pot haver-hi cap tipus de música, ni tant sols 
música ambient. 

 
En casos excepcionals, com les revetlles de Sant Joan i Sant Pere, es podran 
modificar raonadament aquests horaris, amb l’establiment dels criteris de 
seguretat que escaiguin. 
 
L’Alcaldia podrà modificar, de forma excepcional, els horaris abans esmentats, 
donant compte, en tot cas, a la Comissió Informativa de Territori. 
 
L’òrgan competent per modificar els horaris abans esmentats, durant la 
vigència del contracte, serà el Ple. 

 
Tercer. Notificar el contingut del present acord als concessionaris dels serveis de 
temporada de la platja. 
 
Quart. Formalitzar aquestes modificacions mitjançant una addenda del contracte. 
 
Cinquè. Facultar a l’Alcalde per a l’execució d’aquests acords i especialment per a la 

formalització de les modificacions mitjançant addenda. 
 

Sisè. Publicar aquestes modificacions a l’e-tauler i al perfil del contractant. 

 
6. - Cessió gratuïta de les finques registrals números 17.493 i 17.358, propietat de 
l'Ajuntament del Masnou a l'IMPSOL per a la construcció d'habitatge protegit 

 
Amb data 20 de desembre de 2018 es va signar el conveni, entre l’Ajuntament del 
Masnou i l’Àrea Metropolitana de Barcelona, per a la constitució del Consorci per a la 
promoció d’habitatges protegits en el municipi i els estatuts que el regeixen i es va 
constituir el referit consorci.  
 
En el pacte quart del referit conveni i en l’article quart dels estatuts del Consorci es 
preveu que l’Ajuntament del Masnou cedirà a  l’IMPSOL, en tant que mitjà propi de l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona, les finques registrals números 17493 i 17358 qui 
desenvoluparà la gestió patrimonial i administrativa de la promoció d’habitatges que s’hi 
construeixin.  
 
Aquest Ajuntament ha tramitat el corresponent expedient, en el qual ha restat acreditat 
que l’immoble té naturalesa patrimonial, que no és inclòs en cap pla d’ordenació que el 
faci necessari a la corporació, que les finalitats previstes són d’utilitat pública i en benefici 
de la població del municipi, i que no podrien ser assolides mantenint-ne l’Ajuntament el 
domini o condomini o constituint-hi un dret real, a favor de l’administració interessada. 
  
De conformitat amb el que preveu l’article 50.2 del Reglament de Patrimoni dels Ens 
Locals, els béns revertiran automàticament a l’Ajuntament cedent en cas que no es 
destinin a les finalitats previstes, o que se’n modifiqui l’afectació.  
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Així mateix, l’acord sisè del Conveni i dels Estatuts del Consorci per a la promoció 
d’habitatges protegits en el municipi preveuen que amb l’aprovació de la liquidació dels 
drets i obligacions derivades del finançament de la construcció dels edificis (cancel·lació 
de la hipoteca), la propietat dels habitatges en règim de lloguer revertirà en l’Ajuntament 
del Masnou. I si es dissol el Consorci de forma anticipada, sense que s’hagin exhaurit els 
deutes contrets per finançar les obres, la propietat tant del sòl com de les edificacions 
construïdes per part de l’IMPSOL revertiran en l’Ajuntament del Masnou, el qual se 
subrogarà en el deute pendent. 
 
Sotmès l’expedient a informació pública, no s’hi va presentar cap al·legació dins el termini 
corresponent.  
 
Així mateix, tramès l’expedient a la Direcció General d’Administració Local, depenent del 
Departament de Presidència de la Generalitat, amb data 2 de juny de 2020 s’ha emès 
informe favorable a l’esmentada cessió.  
 

D’acord amb l’exposat, s’han complert tots els requisits establerts als articles 211 i 
següents 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 els articles 160 i següents del Text refós de 
la Llei d’Urbanisme per acordar l’esmentada cessió gratuïta, que es considera d’interès 
per al municipi. 
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Territori amb data 10 de juny de 
2020. 
 
En ús de les atribucions conferides a la Corporació Municipal, es proposa l’adopció, amb 
el vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal de membres de la Corporació, tal 
com ho exigeix l’article 47.2.ñ) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases del règim local, i 
l’article 114.3.n) 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, dels següents ACORDS: 
 
PRIMER.- Cedir amb caràcter gratuït a l’IMPSOL la plena propietat dels béns immobles 

municipals, de qualificació patrimonial i inclosos en el Patrimoni municipal de sòl i 
habitatge següents:  
 

- URBANA: Terreny urbà finca que s’assenyala com a “UNITAT 1” en el Plànol de 
Parcel·les adjudicades del Projecte de Reparcel·lació del Polígon d’Actuació 
Urbanística Caserna Carrer Mèxic, situat en el terme municipal de El Masnou, de 
figura paral·lelepípede en forma de L que ocupa una extensió superficial de nou-
cents quinze metres quadrats (915 m²) que limita: Al Nord amb el carrer de Ciutat 
Reial, a l’Est amb el carrer sense nom, a l’Oest amb el carrer de Maria Canaleta, 
amb la zona verda 1 i la zona verda/equipament, i al Sud amb la zona verda 1 i la 
zona verda/equipament del municipi del Masnou. La finca “UNITAT 1” està 
qualificada com sostre residencial (11hp) segons la Modificació del PGO als 
àmbits del carrer Mèxic i La Caserna del Masnou. Edificabilitat: 3.250m²st. Quota 
de participació en despeses: 87,48%. 

     
Inscrita en el Registre de la Propietat número 1 de Mataró, finca número 17493,  
en el Tom 3.979, Llibre 46, Foli 134.  
  
 
 



 
 
 

RELACIÓ DE PROPOSTES DEL PLE MUNICIPAL 18 de juny de 2020 

 
Núm. PLE2020000006  

 

Expedient núm. PLE2020000006  
   

A
C

T
S

1
0
0

5
 

v
. 
2
0

1
7

/1
1

 

18 

- URBANA: Finca núm. 5 resultant del Projecte de reparcel·lació del PAU “Illa 
Centre”. Té forma irregular, una superfície de 1.241,8m², està situada al carrer 
d’Itàlia, núm. 5 i carrer de Pintor Domènech i Farré, núm. 11, 13 i 15. Limita al 
front nord, façana al carrer d’Itàlia. Dreta est, límit amb finca 4314 i finca núm. 6. 
Fons sud, límit amb finca num.6, destinada a vials públics. Esquerra oest, límit 
amb finca núm. 4, i amb finca núm. 8 subsòl destinada a comerç en planta semi-
soterrada i finca núm. 8 sòl d’ús públic en superfície.  
 
Inscrita en el Registre de la Propietat de Mataró, finca número 17358, en el tom 
3871, llibre 426, foli 167.  

 
SEGON.- Fixar en cinc anys el termini màxim per al compliment de les finalitats de la 

cessió, i en trenta anys el termini mínim durant el qual s’ha de mantenir l’ús del bé per a 
les finalitats objecte de la cessió.  
 
TERCER.- Disposar que si el bé cedit no es destina a l’ús previst, o deixa d’estar afectat 

al mateix fi, en els terminis fixats, revertirà automàticament de ple dret al patrimoni 
d’aquest Ajuntament, i s’haurà d’estendre acta notarial de constatació de la no destinació, 
que serà notificada en forma legal, perquè la reversió produeixi efecte, i sens perjudici del 
dret de l’Ajuntament a rebre, si escau, al valor dels danys i perjudicis causats i el del 
detriment experimentat pels béns.  
 
QUART.- Facultar l’alcalde a signar tots els documents públics i privats necessaris per 

executar els acords anteriors. 
 
7. - Proposta d'acord presentada pel Grup Municipal de JxCAT-UNITS per la 
tramitació administrativa per iniciar l'agermanament amb el municipi de LEUCATE 
 

1. Atès que El Masnou té en vigència un reglament d’agermanaments amb d’altres 
viles i ciutats del món, concretament el Reglament de Protocol, Honors i 
Distincions, en la seva secció cinquena, articles 19 i 20.  

 
2. Atès que la vila del Masnou no està agermanada amb cap ciutat segons consta 

(exceptuant constància escrita amb una Daira del poble Saharaui a l’any 2000, 
però sense haver-se establert lligams). 

 
3. Atès que el reglament d’agermanaments té configurat un protocol d’actuació i de 

gestió administrativa per realitzar un agermanament amb una vila o ciutat per raó 
de vincles comuns, afinitats i relacions preferencials. 

 
4. Atès que al Masnou hi ha el barri d’Ocata amb una personalitat singular, el nom 

del qual es considera històricament vinculat a l’origen de nous pobladors 
provinents de Leucate. 

 
5. Atès que és voluntat d’aquest ajuntament reforçar els lligams de la nostra vila amb 

la seva història.  
 

6. Atès que l’agermanament és un mitjà per a fer més fluides les relacions entre 
ambdues comunitats, tot fomentant el coneixement mutu així com tot altre tipus de 
relació comercial, turística, històrica i gastronòmica.  
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7. Atès que el poble de Leucate té un ric passat històric des de l’època dels grecs, 
els quals la varen batejar com la vila de Lèucada (Lefkada, illa jònica; amb la qual 
està agermanada des de 2005), El Masnou se’n pot beneficiar d’intercanvis 
culturals, comercials i de coneixement.  

 
Leucata (en occità Leucata, en francès Leucate) o antigament "Lleucata o Llocata" és un 

municipi occità de la comarca de Fitor que limita al sud amb Salses, Sant Hipòlit de la 
Salanca, Sant Llorenç de la Salanca i el Barcarès, amb els quals comparteix l'estany de 
Salses. Administrativament és un municipi situat al departament de l'Aude a la regió 
d'Occitània de la República Francesa. Poble de pescadors i viticultors compta amb una 
població aproximada de 4.500 habitants. 
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Comunitat i Persones amb data 
11 de març de 2020. 
 
És per tots aquests motius exposats que el nostre grup municipal de Junts per Catalunya-
Units pel Masnou proposa al Ple municipal l’adopció dels següents  
 

ACORDS: 

 
Primer. Iniciar la tramitació prevista en el Reglament de Protocol, Honors i Distincions, en 

la seva secció cinquena d’agermanaments, per tal de possibilitar, en el decurs dels 
propers mesos, un acord ampli i de consens, per realitzar l’agermanament del Masnou 
amb el poble occità de Leucate. 
 
Segon. Trametre aquest acord a la Comissió d’Honors i Distincions, al municipi de 

Leucate i especialment als veïns i veïnes del barri d’Ocata, així com a les seves 
associacions i entitats. 
 
8. - Contesta de l'Equip de Govern als precs i les preguntes de la sessió anterior. 

 
9. - Precs i preguntes adreçats a l'Equip de Govern. 

 
10. - Moció presentada pel Grup Municipal de Fem Masnou pel canvi en les 
comercialitzadores d'energia dels equipaments i dependències municipals. 

 
Un dels criteris principals que segueixen les administracions públiques en la contractació 
d’energia és el cost econòmic. Sense menystenir aquest criteri, cal tenir en compte altres 
elements en la valoració dels contractes energètics, sobretot, pel que fa a l’origen de 
l’energia contractada, que hauria de passar necessàriament per garantir que prové, 
exclusivament, de fonts renovables. 
 
Els poders públics som responsables d’impulsar mesures efectives que persegueixin 
l’estalvi energètic i redueixin dràsticament les emissions de gasos d’efecte hivernacle. 
Alhora, aquestes mesures han de començar en primer lloc pels equipaments municipals 
que actualment tenen comptadors comercialitzats per empreses amb una escassa 
consciència social i ambiental, i que perpetuen unes pràctiques comercials i polítiques 
reprovables. 
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L’Ajuntament del Masnou manté contractes energètics amb empreses investigades a 
proposta del Parlament Europeu per les seves pràctiques “pròpies d’oligopolis”, i la 
relació existent entre aquestes pràctiques amb la presència d’ex-ministres en els seus 
consells d’administració, un dels exemples més clars de portes giratòries entre el món 
públic i el privat.  
 
Empreses que, com Endesa, van amenaçar el setembre de 2019 de tallar el 
subministrament a persones i famílies en situació de vulnerabilitat que tenien deutes de 
consum, si l’Ajuntament no en pagava prèviament la meitat del seu cost, intentant 
incomplir de forma evident la Llei 25/2015 de mesures urgents per afrontar l’emergència 
en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica, una llei impulsada conjuntament per la 
Plataforma d’Afectats per la Hipoteca, l’Observatori DESC i l’Aliança contra la pobresa 
energètica a partir d’una iniciativa legislativa popular (ILP), i gràcies a la qual s’eviten 
cada any milers de talls elèctrics. 
 
Qualsevol canvi en els contractes d’electricitat que passi per contractar 
comercialitzadores d’energia que garanteixin que el seu subministrament procedeix de 
fonts 100% renovables és també un pas més en la lluita contra les portes giratòries i 
contra aquestes pràctiques comercials reprovables. 
 
Convé recordar, també, que el Ple ordinari del 19 de setembre de 2019 va aprovar per 20 
vots a favor l’adhesió del municipi al Pacte d’Alcaldes i Alcaldesses pel Clima i l’Energia, 
que adaptava i feia més ambiciós el primer acord similar, impulsat el 2008 per la Unió 
Europea i al qual es va adherir el Masnou el 2009, i que involucra tant les autoritats locals 
com la seva ciutadania en la lluita contra el canvi climàtic. 
 
Mitjançant aquesta adhesió, el compromís de l’Ajuntament en aquest Pacte es fonamenta 
en tres pilars bàsics: la reducció, com a mínim, d’un 40% de les emissions de CO2 a l’any 
2030, l’adaptació del territori als impactes del canvi climàtic, i l’accés a una energia 
segura, sostenible i assequible a la ciutadania. 
 
És també en base a aquella adhesió que la moció que avui presentem pren encara més 
sentit, per bé que concreta una proposta d’accions reals i efectives que incideixen directa 
i indirectament en la lluita contra el canvi climàtic. 
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Territori amb data 11 de març de 
2020. 
 
Prenent en consideració l’anterior, el Grup Municipal de Fem Masnou proposa al Ple de la 
corporació l’adopció dels següents: 
 
ACORDS: 

 
1. Elaborar un informe que reculli l’estat actual dels contractes de subministrament 

d’electricitat de cada edifici o instal•lació municipal amb comptador propi (CUPS). 
L’informe haurà de detallar, com a mínim, l’ús de l’edifici, el tipus de contracte, la 
durada, la potencia contractada, el consum anual actual, el número de CUPS i la 
companyia contractada.  

 
2. Elaborar una document amb la relació d’entitats comercialitzadores d'electricitat que 

garanteixen que el seu subministrament només procedeix de fonts 100% renovables, 
que els tipus de tarifes incentiven l’estalvi energètic i econòmic, i són socialment i 
ambientalment responsables. 
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3. Presentar a la Comissió Informativa corresponent l’informe relatiu a l’acord 1, i el 

document al qual es fa referència en l’acord 2, no més enllà del mes de juliol de 2020. 
 
4. Valorar l’informe anterior en la Comissió Informativa corresponent i, en funció de les 

capacitats i ofertes empresarials i les possibilitats de l’Ajuntament, iniciar els canvis de 
comercialitzadora d’energia en els equipaments que s’hagin seleccionat. En cas que 
aquesta contractació suposés una licitació pública, s’inclourà en el plec de condicions 
el compromís ambiental, social i el fet de que l’energia sigui certificada com a 
procedent de fonts d’energia renovables al 100%. 

 
5. Notificar aquest acord al personal municipal responsable dels contractes de 

subministrament dels edificis i dependències municipals. 
 
6. Publicar aquest acord als mitjans habituals de l’Ajuntament. 

 
11. - Moció presentada pel Grup Municipal de JxCAT-UNITS adhesió a l'acord 
nacional per a l'agenda 2030 a Catalunya. 

 
L’Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible va ser aprovada per l’Assemblea 
General de les Nacions Unides el 25 de setembre del 2015 amb l’objectiu d’estimular 
l’acció en 5 esferes: les persones, el planeta, la prosperitat, la pau i el partenariat.  

 
L'Agenda 2030 conté 17 objectius globals i 169 fites associades a assolir en l’horitzó 
de l’any 2030. Aquests 17 objectius són anomenats Objectius del Desenvolupament 
Sostenible (ODS). Tots ells s’enforteixen i s’implementen, englobant altres agendes: 

l’Acord de París (COP21) sobre el canvi climàtic, la Nova Agenda Urbana sobre assolir un 
desenvolupament urbà sostenible, l’Agenda d’Acció d’Addis Abeba sobre finançament i 
creació d’un entorn propici a tots els nivells per al desenvolupament sostenible i el Marc 
d’Acció de Sendai per a la reducció del risc dels desastres.  
 
El Pla per a la implementació de l’Agenda 2030 a Catalunya inclou més de 900 
compromisos i és un instrument de planificació dinàmic i que vol contribuir a incrementar 
la coherència de polítiques públiques. 
 
El maig de 2019, el Govern va iniciar un procés participatiu per elaborar l’Acord nacional 
per a l’Agenda 2030 a Catalunya. Per a fer-ho, es va identificar un grup d’actors públics 
i privats que han estat fortament implicats, i de forma pionera, per impulsar l’assoliment 
dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) a Catalunya, amb visió 
transversal, voluntat transformadora i des de la comprensió de la complexitat de 
l’Agenda 2030. Les contribucions d’aquest grup motor han omplert de contingut l’Acord 
nacional, assolint un consens ampli entre representants de sectors molt diversos. 
 
L’Acord nacional defineix una visió compartida sobre com contribuir a avançar en la 
consecució dels ODS i defineix el rol i el compromís que han d’adquirir els diferents 
agents socials de Catalunya (sector públic; àmbit empresarial, sindical i professional; 
universitats i centres de recerca; societat civil organitzada i ciutadania) per crear “un futur 
que no deixi ningú enrere i no superi la capacitat de càrrega de la natura”, i “fer de 
Catalunya i el món un lloc millor l’any 2030”. I això ho aconseguirem amb una societat 

més inclusiva i cohesionada; una economia més innovadora, competitiva i eficient en l’ús 
dels recursos i una gestió del patrimoni natural i la biodiversitat que assegurin el bon estat 
i la restauració dels ecosistemes. 
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A nivell local també som interpel·lats, directament amb l’objectiu 11 (ODS11), el qual fa 
referència a aconseguir que les ciutats i els assentaments humans siguin inclusius, 
segurs, resilients i sostenibles. 
 
En els propers anys, el món local català, haurà d’afrontar grans reptes. Reptes com el 
canvi climàtic que estem vivenciant, la duplicació de la població urbana, les migracions 
per diverses causes, la igualtat de gènere, el preu i la incertesa de les matèries primeres, 
els canvis de cicles econòmics, les disrupcions tecnològiques, els canvis polítics, etc. 
 
Tots ells tindran efectes directes en la manera de governar i en la gestió dels diferents 
serveis que ofereix el món local: habitatge, infraestructures, serveis bàsics, seguretat 
alimentària, salut, educació, ocupació, seguretat i recursos naturals, entre d’altres. 
Des del món municipal cal preveure aquests reptes i anticipar-se en aquests canvis que 
ens afectaran directament. 
 
Acabem reproduint literalment el darrer apartat de l’Acord Nacional “Transformarem 
Catalunya i millorarem el món”: 
 
Tenim la responsabilitat de ser la primera generació que aconsegueixi posar fi a la 
pobresa, i l’última que encara tingui possibilitats de salvar el planeta. El futur de la 
humanitat i del planeta està a les nostres mans.  
 
Les parts signants de l’Acord ens comprometem a treballar activament a favor de 
l’assoliment dels ODS i l’Agenda 2030, de forma conjunta, transversal i responsable, i a 
construir una aliança forta i dinàmica que permeti generar sinergies per fer de Catalunya i 
el món un lloc millor el 2030.  
 
Tanquem l’Acord fent una crida a tota la societat catalana perquè s’hi adhereixi i ajudi a 
impulsar l’Aliança Catalunya 2030, per poder treballar conjuntament i assolir un futur 
millor.  

 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Territori amb data 11 de març 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: 

 
Primer. Adherir-se i comprometre’s a impulsar l’Aliança Catalunya 2030.  
 
Segon. Reconèixer com a institució pública local el paper exemplificador i facilitador dels 

compromisos, així com l’impuls d’un marc normatiu i unes polítiques públiques orientades 
al compliment de l’Agenda 2030. D’acord amb el principi de subsidiarietat, posant en 
relleu el rol de l’àmbit local en la consecució dels ODS i el seu potencial transformador.  
 
Tercer. Establir compromisos concrets per assolir els ODS incorporant una visió holística 
de l’Agenda 2030; destinats a la formació, sensibilització i comunicació; a generar canvis 
interns en l’organització; a fomentar el treball en xarxa (local i internacional); a executar 
projectes per a la sostenibilitat, la construcció de la pau, el respecte pels drets humans, 
l'enfortiment de les societats democràtiques, o a promoure la recerca, la innovació i el 
desenvolupament, entre d’altres. 
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Quart. Treballar de forma conjunta, transversal i responsable amb la resta de 

consignataris per tal de generar sinergies per fer de Catalunya i el món un lloc millor el 
2030. 
 
Cinquè. Comunicar l'adopció d'aquests acords a la Generalitat de Catalunya, a les 

diferents entitats i agents implicats de la nostra vila i al moviment "Fridays for Future" del 
Masnou. 
 
12. - Declaració institucional presentada pel Grup Municipal de JxCAT-UNITS a 
favor del manifest FEDAIA per destinar més recursos a la infantesa. 
 
La Federació d’Entitats d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (FEDAIA) va presentar el 
24/02/20 el manifest “Omplim les motxilles d'oportunitats” per demanar que els 
pressupostos de la Generalitat destinin més recursos a la infantesa. 
 
El manifest denuncia “un important malestar” del sector per la “situació límit” de les 
entitats i els professionals de l'atenció a la infància i reclamen una modificació dels 
pressupostos de la Generalitat. Confien que l'increment pressupostari que reclamen 
servirà per “destinar més recursos per garantir el compliment dels drets de la infància en 
situació de vulnerabilitat, actualitzar les condicions laborals dels professionals, i contribuir 
al sosteniment de les entitats i dels projectes i serveis”. 
 
Sol·liciten una esmena als pressupostos per destinar 90 milions per “revertir aquesta 
dècada perduda per poder omplir les motxilles dels infants i adolescents, d'eines i 
instruments, per garantir els seus drets i prevenir situacions de risc d'exclusió i 
d'oportunitats" i 40 milions més per desplegar el model de Serveis d'Intervenció 
Socioeducatiu (SIS) que ha de “treballar amb les famílies i la infància i adolescència en 
situació de risc en una fase preventiva”. 
 
Seguidament es transcriu literalment el Manifest “Omplim motxilles 
d’oportunitats”: 
 
La FEDAIA, en representació de prop d'un centenar d'entitats, que atén 100.000 infants 
vulnerables a Catalunya, compta amb 3.500 professionals i 4.800 voluntaris i defensem 
fermament l'Estat del Benestar i exigim el seu màxim desplegament per tal de garantir el 
dret a la igualtat d'oportunitats socials per a tothom.  
 
Des de la infància fins a la gent gran, desplegar l'Estat de Benestar ha de ser quelcom 
més que un discurs i s’ha de fer realitat assegurant la garantia i sostenibilitat de cada 
tipologia de servei. Les entitats i les professionals de l'atenció a la infància en situació de 
vulnerabilitat, viuen una situació límit. Des del 2008 fins a l’actualitat, la crisi econòmica 
ha accentuat la desigualtat social, amb les situacions de pobresa o de risc de patir-ne 
com a conseqüència més directa. A banda, les administracions públiques van retallar 
serveis d'atenció a les persones, tant de caràcter bàsic com complementari o 
especialitzat. Davant d’aquesta situació les entitats han fet un procés de major cobertura 
oferint la resposta social que es requeria en aquesta situació. És per això, que les entitats 
van realitzar processos de major eficiència per reduir despeses i poder garantir la 
continuïtat dels serveis.  
 
Demanem revertir aquesta dècada perduda per poder omplir les motxilles dels infants i 
adolescents, d'eines i instruments, per garantir els seus drets i prevenir situacions de risc 
d'exclusió i d'oportunitats. Hi ha un munt de professionals de l’Acció Social, compromesos 
i bolcats a acompanyar aquesta infància i adolescència i a les seves famílies. 
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Professionals als que cal reconèixer l’excel·lent i imprescindible tasca que fan dia a dia i 
als que hem de poder millorar tant els salaris com les condicions laborals. Urgeix revertir 
la tendència a la pèrdua de professionals d’atenció directe, necessitem millorar l'estabilitat 
que s'ha mantingut durant anys malgrat la pèrdua de capacitat adquisitiva.  
 
Pel que fa a les entitats, cal fer sostenibles els projectes i els serveis, i necessitem 
treballar amb millors condicions i qualitat. Les necessitats i característiques específiques 
de la infància i adolescència en situació de vulnerabilitat que arriben al Sistema de 
Serveis Socials o al d'Atenció a la Infància, necessiten que estiguem en una contínua 
evolució per la seva millora, on es requereix d’un major número de professionals, de 
formació, d’experiència, de poder incloure altres perfils professionals,... per poder atendre 
de manera més personalitzada les seves dificultats. A més, s'han hagut de reduir 
despeses vinculades a l’atenció a les persones (partides mèdico-educatives, despeses 
vinculades a fer activitats extres com colònies, expedients econòmics de suport, etc.), i en 
alguns casos, les activitats ordinàries i les millores es financen amb crèdits bancaris 
extraordinaris. Això està obligant a ajornar les inversions de futur tant en material com en 
professionals.  
 
La presentació dels Pressupostos de la Generalitat 2020 ens ha generat un important 
malestar perquè no hi ha cap partida pressupostària destinada a desenvolupar les 
necessitats que, com a sector, venim reclamant des de fa temps. Per aquest motiu, el 
nostre objectiu és que els pressupostos de la Generalitat, que ara es troben en tràmits, 
siguin modificats. Estem disposats a portar a terme una mobilització creixent i permanent 
per reclamar que es doti d'almenys 90 milions d'euros per revertir els deu anys de 
pèrdues i 40 milions per desplegament del model SIS. Aquests increments han de 
permetre resoldre els tres principals problemes que hem denunciat: destinar més 
recursos per garantir el compliment dels drets de la infància en situació de vulnerabilitat, 
actualitzar les condicions laborals dels professionals, i contribuir al sosteniment de les 
entitats i dels projectes i serveis que portem a terme.  
 
Pensem que un reajustament en les partides destinades a l'acció social així com destinar 
els recursos lligats a la flexibilització del dèficit anunciada per part del Govern espanyol, 
han de possibilitar disposar dels recursos per revertir la situació de crisi que travessem 
les entitats i professionals que atenem la infància i adolescència en situació de 
vulnerabilitat.  
 
I PER AIXÒ DEMANEM  
 

1. El compromís de tot l’arc parlamentari per a revertir: la greu situació d’extrema 
necessitat de la infància i la inadmissible precarització de les condicions de les 
professionals i entitats que hi treballem.  
 

2. Que els grups polítics amb representació al Parlament de Catalunya presentin o 
recolzin i aprovin una moció als Pressupostos de la Generalitat que doti d’almenys 
90 milions d’euros per revertir els 10 anys de pèrdues i 40 milions per 
desplegament del model SIS. Esperem el màxim consens de totes les formacions 
per assolir els objectius que permetran garantir els drets dels infants, amb la 
consegüent dignificació dels professionals i contribuint al sosteniment de les 
entitats que hi treballen.  

 
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  
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ACORDS: 
 

Primer. El nostre compromís de defensa dels valors que preconitza el manifest “Omplim 
les motxilles d'oportunitats” de la FEDAIA. 
 
Segon. Instar a la Generalitat a considerar les demandes de la FEDAIA, per tal que es 

modifiqui la proposta actual de pressupostos 2020.  
 
Tercer. Comunicar l'adopció d'aquests acords a la Generalitat de Catalunya, a les 

diferents entitats i agents implicats de la nostra vila i a la Federació d’Entitats d’Atenció a 
la Infància i l’Adolescència (FEDAIA). 
 
13. - Declaració institucional presentada pel Grup Municipal de Cs per a preservar i 
fer efectiva la conciliació laboral i reducció de la bretxa salarial en la situació 
provocada per la crisi del COVID-19. 

 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 
La tornada a la “nova normalitat” suposa un problema de conciliació entre la vida laboral i 
familiar sense precedents, amb les escoles i escoles bressol con estrictes limitacions 
imposades en el nombre d'alumnes que podran accedir presencialment a aquests 
centres, per l'adopció de les necessàries mesures sanitàries i higièniques. 
 
La perspectiva de conciliació en les setmanes i mesos que venen no és gens 
esperançadora, i les principals perjudicades, seran les mares, ja que malauradament 
encara són les dones les que majoritàriament assumeixen les tasques de cura essent la 
corresponsabilitat encara una utopia. No oblidem que en ple S. XXI les dones encara 
tenen problemes per conciliar la vida laboral i familiar: només el 4% dels pares demanen 
reducció de jornada per paternitat i el 95% de les persones que no tenen treball per 
cuidar d’una persona depenent són dones. 
 
En aquestes circumstàncies l’inici de la “desescalada” pot comportar que moltes mares 
hagin d’escollir entre la seva carrera professional i la cura dels fills i que aquesta situació 
podria ocasionar una reculada en els tímids avenços aconseguits per a reduir la bretxa de 
gènere. 
 
Tampoc hem d’oblidar que vivim en un país on la conciliació es recolza estructuralment 
en l’ajuda familiar dels més grans, un col·lectiu molt colpejat pel COVID19, i que malgrat 
que els evidents riscos de contagi hi haurà persones que no tindran altre remei que 
recórrer als avis i àvies, davant l’alternativa de perdre el treball i no arribar a fi de mes. 
La conciliació, no obstant això, té molts vessants i és necessari abordar-la des d'actors 
diferents amb el fi de treballar conjuntament: el de les administracions públiques, el del 
món empresarial i l’entorn social. 
 
El Grup Municipal de Ciutadans (Cs) insta a l'Ajuntament de El Masnou a l'adopció dels 
següents acords: 
 
Primer.- Demanar a la Generalitat de Catalunya un pla específic i urgent , amb accions i 

mesures concretes i reals de conciliació per a treballadors i treballadores amb fills o amb 
tasques de cures amb l'objectiu de fer efectiva i real la conciliació de la vida professional i 
familiar a causa de les conseqüències socioeconòmiques de la crisi de la Covid-19. 
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Segon.- L’Ajuntament de El Masnou participaran activament en sensibilitzar, informar, 

promoure i incentivar a les empreses el teletreball en totes les tasques que ho permetin, 
mesura recollida a l'article 34.8 de l'Estatut dels Treballadors (ET), com opció satisfactòria 
per a les dues parts i per adaptar-se a la “nova normalitat”. A més de valorar altres 
opcions de conciliació laboral: com l’adaptació de l’horari, reducció de jornada, permís 
retribuït. 
 
Tercer.- L’Ajuntament de El Masnou demanarà al Departament de Treball, Afers Socials i 

Família amb el Departament de Coneixement i Empresa la coordinació per tal d’habilitar 
un telèfon d’assessorament i informació per empreses i treballadors per tal d’assegurar 
que cap treballador hagi de renunciar a la feina per la manca de mesures i polítiques 
públiques de conciliació. 
 
Quart.- Donar trasllat del resultat d'aquesta moció als mitjans de comunicació públics 

municipals (web, premsa municipal, ràdio i televisió pública municipal, etc.. ) perquè facin 
difusió del seu contingut als veïns d'aquest municipi. 
 
Cinquè.- Donar trasllat d'aquests acords a la Generalitat de Catalunya, al Departament 

de Treball, Afers Socials i Família i al Departament de Coneixement i Empresa. 
 
14. - Declaració institucional presentada pels grups municipals del PSC i ERC 
sobre la decisió adoptada per l'empresa automobilística Nissan de cessar la seva 
activitat industrial a Catalunya. 
 
Coneixedors de la decisió adoptada per la companyia automobilística Nissan de 
cessament de l’activitat industrial dels centres de treball de la Zona Franca ( Montcada i 
Reixac, Sant Andreu de la Barca i els centres del Prat del Llobregat i L’Hospitalet de 
Llobregat els grups polítics sotasignants volem manifestar: 
 
1. Reiterem el total suport als treballadors i les treballadores de Nissa n que, des del 4 de 
maig del 2020, estan en vaga indefinida i porten anys lluitant en defensa dels llocs de 
treball. 
 
2. Expressem la nostra preocupació per les conseqüències que una mesura tan dura 
comportarà en primer terme per als treballadors i treballadores de la Nissan a Catalunya i 
també per al conjunt de proveïdores i empreses auxiliars que treballen per a aquesta 
empresa automobilística i que afecta més de 25.000 treballadors i treballadores a 
Catalunya. 
 
3. Manifestem que el sector de l’automoció ha est at estratègic i de lideratge a Catalunya i 
considerem que en l’estratègia industrial, d’innovació i futur és un tractor important de 
l’economia, amb teixit industrial consolidat, amb oportunitats de futur que genera riquesa i 
dona feina a centenars de milers de treballadors i treballadores a Catalunya. 
 
4. Instem totes les institucions al més alt nivell (Govern de la Generalitat i Govern de 
l’Estat) a promoure totes les accions necessàries per interpel·lar la direcció de Nissan i 
exigir el ple compliment dels seus compromisos. 
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5. Emplacem el Govern de l’Estat espanyol i el Govern de la Generalitat de Catalunya a 
acordar les mesures necessàries per preservar l’activitat industrial i per situar-nos com a 
referent mundial en mobilitat sostenible convençuts que tenim capacitats en I+D+i, 
professionals i treballadors i treballadores per mantenir una indústria estratègica que 
preservi milers de llocs de treball i aposti per a la innovació en mobilitat sostenible amb el 
cotxe elèctric. 
 
6. Traslladar la declaració institucional d’urgència al comitè d’empresa de Nissan, a la 
Generalitat de Catalunya, al Govern de l’Estat espanyol i a Nissan.  
 
15. - Declaració institucional presentada pel Grup Municipal de Fem Masnou per al 
desplegament de mesures efectives contra la segregació escolar al municipi del 
Masnou. 

 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS:  

 
La segregació escolar provoca que en determinats centres educatius es concentri 
alumnat amb desavantatges, ja sigui per vulnerabilitats socioeconòmiques o per 
raó d’origen. La segregació, a part de ser moralment reprovable, és molt nociva per a les 

persones i els municipis que la pateixen. Els alts nivells de segregació escolar estan 
relacionats amb resultats educatius globals baixos, alts nivells d’abandonament escolar, o 
pitjors nivells de cohesió social. L’alumnat vulnerable que va a centres educatius amb 
concentració d’alumnat vulnerable, als 15 anys, té uns resultats educatius equivalents a 
2,5 anys menys d’escolarització respecte a la mitjana global de l’alumnat. Un efecte que 
pràcticament desapareix quan l’alumnat vulnerable va a escoles amb més heterogeneïtat.  
 
Catalunya es troba actualment entre els 10 països d’Europa amb més segregació 
escolar. En els últims 5 anys els nivells de segregació no s’han reduït significativament i 

més de la meitat dels municipis de més de 10.000 habitants han empitjorat. Aquests alts 
nivells de segregació escolar assenyalen la manca de desplegament de mesures 
efectives contra la segregació.  
 
El Masnou també pateix amb contundència la segregació escolar. L’índex de 

dissimilitud, que mesura el percentatge de segregació escolar al municipi, assenyala que 
el nostre municipi està a nivells del 35% a primària i 26% a secundària. Les dades també 
assenyalen que:  
 

 El Masnou es troba entre el grup de 44 municipis que tenen alts nivells de 
segregació escolar i que han empitjorat els últims 5 anys.  

 

 El Masnou es troba entre el grup de 42 municipis que la Fundació Bofill considera 
amb “molt alta” segregació escolar.  

 
A aquests alts nivells de segregació escolar s’hi suma l’actual crisi de la COVID-19. 

Aquesta crisi provocarà un increment de la segregació escolar si no es despleguen 
mesures efectives i urgents per fer-hi front. En base als aprenentatges de la crisi anterior i 
a les dades ja disponibles sabem que hi ha tres factors que ja s’estan succeint i que 
empitjoraran la situació:  
 

 El nombre de famílies vulnerables s’està incrementant amb rapidesa. Tenint en 
compte que no hi ha mecanismes suficients per poder-los identificar, diagnosticar i 
acompanyar, la segregació escolar s’incrementarà.  
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 L’alumnat matriculat fora de termini s’està incrementant. Es tracta sobretot de 
famílies que estan patint situacions d’estrès i vulnerabilitat i que per motius 
diversos no fan el procés d’inscripció a temps. Si no es fa un bon seguiment i 
orientació a temps, aquestes famílies tendiran a ocupar les places lliures que 
quedin fora de termini en pocs centres, incrementant així la segregació.  
 

 En els propers mesos s’incrementarà la mobilitat residencial de les famílies per 
raons de vulnerabilitat amb l’habitatge i el treball. Aquest increment farà 
augmentar l’anomenada matricula viva, és a dir, l’alumnat que s’incorporarà al seu 
centre educatiu un cop començat el curs. La manca de mecanismes per gestionar 
aquesta matricula viva des d’una perspectiva equilibrada farà augmentar la 
segregació escolar.  

 
Malgrat aquest escenari difícil, cal dir que afortunadament a Catalunya hi ha 
experiències de lluita efectiva contra la segregació escolar a diversos municipis. 

Sabem concretament quines són les estratègies més efectives contra la segregació 
escolar i quines són les mesures que es poden desplegar als municipis.  
 
La segregació escolar no és un fet inevitable. Les dades demostren que no hi ha 

relació entre el percentatge de població immigrant dels municipis i els seus nivells de 
segregació escolar: hi ha municipis amb poca immigració i alta segregació escolar, i al 
contrari. Les dades també demostren que a Catalunya la segregació escolar és superior a 
la segregació residencial. Per tant, cal assenyalar que la segregació escolar no és 
inevitable: es pot combatre i se sap quines mesures es poden impulsar des dels municipis 
per reduir-la.  
 
PER AQUESTS MOTIUS PROPOSEM AL PLE DEL MASNOU L’APROVACI DELS 
SEGÜENTS ACORDS:  
 
Desplegar 6 mesures d’urgència per evitar l’increment de la segregació escolar al 
municipi a causa de la crisi de la COVID-19:  
 

1. Establir un protocol i criteris clars i homogenis per a la detecció d’alumnat 
vulnerable (NESE per raó socioeconòmica –tipus “B”- o d’origen –tipus “C”-).  

 
Establir i clarificar, de manera conjunta amb el Departament d’Educació, criteris per 
a una detecció d’alumnat vulnerable (NESE tipus “B” i “C”) de gran abast i arreu del 
territori, així com un protocol o circuit pactat entre tots els actors per fer aquesta 
detecció de la manera més àgil i eficient.  

 
2. Augmentar la reserva de places per a alumnat vulnerable (NESE tipus “B” o 

“C”).  

 
Acordar, amb el Departament d’Educació, augmentar la reserva de places per 
alumnat vulnerable (NESE “B” i “C”) per al curs 2020-21. Actualment el mínim de 
reserva de places és de 2 per aula -molt inferior al percentatge de població 
vulnerable real- quan hauria de ser com a mínim de 4. No incrementar aquesta 
reserva dificultarà molt el repartiment equilibrat de l’alumnat.  

 
3. Estendre la reserva de places per alumnat vulnerable com a mínim fins al 

setembre.  
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Actualment la reserva de places s’acaba majoritàriament al mes de juliol quan les 
places que no s’han omplert s’assignen a alumnat ordinari que l’ha sol·licitat. Això fa 
que l’alumnat NESE que s’incorpora més tard o un cop iniciat el curs, ja no pugui 
ocupar-les, i acabava assignat en centres amb places disponibles, sovint els més 
segregats o vulnerables. En un context d’increment d’alumnat vulnerable matriculat 
fora de termini l’Ajuntament instarà al Departament d’Educació a mantenir la 
reserva de places a tots els centres com a mínim fins al setembre.  

 
4. Desplegar un dispositiu especial de detecció de tot l’alumnat vulnerable.  

 
Per poder distribuir l’alumnat vulnerable de manera equilibrada i evitar que es 
concentrin en centres més vulnerables cal poder identificar-los prèviament. Cal 
articular un dispositiu coordinat entre l’Oficina Municipal d’Escolarització (OME), 
l’Equip d’Assessorament i Orientació Pedagògic (EAP), els Serveis Socials 
municipals i la inspecció educativa per fer aquesta detecció. El percentatge 
d’alumnat vulnerable detectat a P3 hauria de ser com a mínim de la mitjana de 
Catalunya (8,6%) i idealment s’hauria d’apropar al percentatge d’infants i joves que 
viuen sota risc de pobresa a Catalunya, que els últims anys es troba en un 30%.  

 
5. Centralitzar les preinscripcions fora de termini i de matricula viva en les 

Oficines Municipals d’Escolarització (OME).  

 
Si l’alumnat preinscrit fora de termini va directament al centre educatiu i no se’l 
convida a passar per l’OME per gestionar la preinscripció o rebre orientació, és molt 
més difícil poder fer una bona identificació d’alumnat vulnerable. L’Ajuntament ha de 
garantir aquesta centralització de les preinscripcions fora de termini en les OME. 
Cal assegurar els recursos necessaris per poder fer una entrevista personalitzada i 
que s’apliquin els criteris i protocols que cada Ajuntament hagi acordat amb Serveis 
Socials, EAP i inspecció.  

 
6. Activar amb urgència mecanismes d’orientació i acompanyament de les 

famílies en el procés de matriculació, preferiblement en format presencial o en 
format digital allà on no es pugui fer de cap altra manera.  

 
Aquests serveis s’han d’oferir des de les Oficines Municipals d’Escolarització (OME) 
allà on hi hagi, o desplegar dispositius específics allà on encara no n’hi hagi. Aquest 
servei permet no només detectar millor l’alumnat vulnerable, sinó que ajuda a fer 
caure prejudicis o pors d’algunes famílies cap a determinats centres educatius.  

 
7. Ajustar l’oferta de places al volum real d’alumnat previst per al curs següent.  

 
La sobreoferta de places actual deixa moltes vacants als centres menys desitjats i 
aquestes vacants s’omplen amb més facilitat amb alumnes vulnerables de fora de 
termini o matrícula viva. Cal que l’Ajuntament planifiqui l’oferta del curs següent 
amb una oferta inicial que cobreixi l’alumnat matriculat dins de termini, de tal 
manera que la repartició posterior de l’alumnat fora de termini es pugui repartir de 
manera equilibrada entre tots els centres.  

 
Finalment, i més enllà de la urgència de l’actual moment, l’Ajuntament es compromet a:  
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8.  Elaborar i desplegar un Pacte Local Contra la Segregació Escolar del municipi 
amb el suport de forces polítiques i comunitat educativa.  

 
D’acord amb les recomanacions del Pacte Contra la Segregació Escolar de 
Catalunya, i d’acord amb les recomanacions d’estudis diversos, l’Ajuntament ha 
d’elaborar i desplegar un pacte local contra la segregació escolar. Aquest pacte ha 
de contenir mesures en àmbits com la planificació de l’oferta escolar, la gestió de 
l’escolarització, l’acompanyament i orientació de les famílies, o mesures per millorar 
els recursos i acompanyar els centres educatius amb més dificultats.  
 

9. Fer arribar una còpia d’aquests acords al Departament d’Educació de   
Catalunya, el Síndic de Greuges de Catalunya que impulsa el Pacte Contra la 
Segregació Escolar de Catalunya i a la Fundació Jaume Bofill, entitat que 
estudia la segregació escolar i les mesures per reduir-la.  

 
 
 
 
 


