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Relació de propostes del Ple Municipal en sessió ordinària de l'Ajuntament del 
Masnou del dia 17 de desembre de 2020. 
 
1. - Aprovació, si escau, de l'esborrany de l'acta del Ple ordinari del 19 de novembre 
de 2020. 
 
2. - Informacions i comunicacions de l'Alcaldia 
 
3. - Donar compte dels decrets d'Alcaldia 
 
4. - Donar compte dels decrets d'Alcaldia d'organització: 
 
 Decret d’Alcaldia amb número 2253 de data 23 de novembre de 2020, 

d’organització de les àrees de govern municipal.  
 
“Per decret d’alcaldia núm. 1683 de data 18 de setembre de 2020 (publicat al BOPB de 
29 de setembre de 2020) vaig aprovar l’organització de les àrees de govern municipal. 
 
Vista l’experiència d’aquests mesos de mandat, arran de la situació extraordinària que 
estem vivint a causa de la greu crisi sanitària, social i econòmica provocada per la Covid-
19 i, per tal de tirar endavant les mesures i les accions derivades del Pla de reactivació, 
juntament amb el Pla d'actuació municipal (PAM), segons l’acord de governabilitat del 
Masnou signat el passat 20 de novembre de 2020 entre ERC-AM i PSC-CP, he 
considerat adient procedir a la modificació de l’organització de les àrees de govern 
municipal.  
 
En concret: 
 
Dins de l’Alcaldia: 
 
El Gabinet d’Alcaldia assumeix la direcció i coordinació general del Pla de reactivació 
social i econòmica. 
Es creen dues regidories dependents de l’Alcaldia: de relacions institucionals i de 
plans i projectes estratègics. 
 
Dins de l’àrea de Serveis Generals: 
 
Es crea una nova regidoria, d’impuls dels serveis públics. 
Es canvia la denominació de la regidoria de modernització i atenció ciutadana, que passa 
a anomenar-se regidoria de tecnologia, administració electrònica i atenció 
ciutadana, per tal d’ajustar la denominació als seus objectius i funcions. 
L’edifici centre s’adscriu a la regidoria de turisme i promoció del municipi enlloc de la 
regidoria de promoció econòmica com fins ara.  
 
Dins de l’àrea de Comunitat i Persones: 
 
Les regidories de gent gran i d’infància i joventut es fusionen en la regidoria de cicles de 
vida, que n’assumeix totes les funcions de les anteriors. 
 
Es creen dues noves regidories, de solidaritat i drets civils, que assumeix les funcions 
de solidaritat i cooperació internacional i d’acollida, orientació i informació a persones 
nouvingudes, fins ara vinculades a la regidoria d’acció social, i d’accessibilitat i 
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diversitat funcional, de manera que l’accessibilitat deixa d’adscriure’s a la regidoria de 
mobilitat i via pública. 
Dins de l’àrea de Territori: 
 
Es canvia la denominació de la regidoria de medi ambient, que passa a anomenar-se 
regidoria de transició ecològica i desenvolupament sostenible, per tal d’ajustar la 
denominació als seus objectius i funcions i a una terminologia més actual. 
 
En virtut de les facultats que legalment tinc atribuïdes, 
 
RESOLC: 
 
Primer. Deixar sense efecte el decret d’alcaldia núm. 1683 de data 18 de setembre de 
2020 (publicat al BOPB de 29 de setembre de 2020) a partir de la data d’efectes 
d’aquesta resolució.  
 
Segon. Estructurar l’Alcaldia de l’Ajuntament del Masnou com segueix: 

1.1. Gabinet d’Alcaldia. 
1.2. Regidoria de relacions institucionals. 
1.3. Regidoria de plans i projectes estratègics. 

 
Tercer. Establir les àrees de govern municipal següents, amb les regidories 
corresponents, en les quals s’estructurarà l’activitat municipal: 

 
1.    Àrea de serveis generals.  

1.1. Regidoria d’hisenda. 
1.2. Regidoria de serveis generals. 
1.3. Regidoria d’impuls dels serveis públics. 
1.4. Regidoria de tecnologia, administració electrònica i atenció ciutadana. 
1.5. Regidoria de seguretat ciutadana. 
1.6. Regidoria de promoció econòmica. 
1.7. Regidoria de turisme i promoció del municipi. 

 
2. Àrea de comunitat i persones. 

2.1 Regidoria d’acció cívica. 
2.2 Regidoria d’acció social. 
2.3 Regidoria de cultura 
2.4 Regidoria de festes. 
2.5 Regidoria d’educació. 
2.6 Regidoria d’esports. 
2.7 Regidoria de cicles de vida. 
2.8 Regidoria d’habitatge. 
2.9 Regidoria d’igualtat. 
2.10 Regidoria de salut pública i consum. 
2.11 Regidoria de salut comunitària. 
2.12 Regidoria de solidaritat i drets civils. 
2.13 Regidoria d’accessibilitat i diversitat funcional. 
 

3. Àrea de territori. 
3.1 Regidoria de transició ecològica i desenvolupament sostenible. 
3.2 Regidoria de mobilitat i via pública. 
3.3 Regidoria d’urbanisme i obres. 
3.4 Regidoria de manteniment, serveis municipals i paisatge. 
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Quart. Delimitar, a títol enunciatiu i no exhaustiu, els camps d’actuació i matèries 
següents a efectes de determinar els àmbits d’actuació de l’Alcaldia i de les diferents 
regidories que integren el cartipàs municipal: 
 
1. Alcaldia. Té la missió de dirigir i orientar el conjunt de l’acció de govern municipal. 

 
1.1. Gabinet d’Alcaldia. 

 Direcció i coordinació general de l’acció del govern municipal, a través del 
Pla d’Actuació Municipal (PAM), del Pla de reactivació social i econòmica i 
dels instruments de gestió relacionats. 

 Polítiques de comunicació i publicacions municipals. 

 Protocol i acció institucional. 

 Participació ciutadana i la transparència. 

 Projectes estratègics municipals. 

 Competències de l’alcaldia que no hagin estat delegades expressament. 
 

1.2. Regidoria de relacions institucionals. 

 Impuls de les relacions institucionals i suport a l’alcaldia en aquest àmbit. 

 Representació de l’Ajuntament del Masnou en determinats organismes 
supralocals. 

 
1.3. Regidoria de plans i projectes estratègics. 

 Impuls del Pla d’Actuació Municipal i (PAM), del Pla de reactivació social i 
econòmica 

 Projectes estratègics delegats per l’alcaldia. 
 
2. Àrea de serveis generals. Té la missió de proporcionar el suport i els recursos 

necessaris per al funcionament eficient dels diferents àmbits d’actuació municipal.  
 
2.1. Regidoria d’hisenda. 

 Pressupost i comptabilitat municipal. 

 Gestió tributària (liquidació, recaptació i inspecció dels tributs). 

 Tresoreria municipal. 

 Assessorament i suport en la gestió econòmica. 

 Altres funcions legalment assignades a la intervenció municipal. 
 

2.2. Regidoria de serveis generals. 

 Personal, estructura organitzativa i relacions laborals. 

 Serveis jurídics i administratius.  

 Estadística i padró d’habitants. 

 Gestió del cementiri municipal i dels serveis funeraris. 

 Registre d’entitats i col·lectius municipal. 

 Contractació. 

 Patrimoni municipal i processos relacionats. 

 Processos electorals, elecció Jutge de Pau i selecció de jurats populars. 

 Responsabilitat patrimonial. 

 Altres funcions legalment assignades a la secretaria general. 
 

2.3. Regidoria d’impuls dels serveis públics. 

 Presidència de la comissió d’estudi de municipalització de serveis públics. 

 Impuls de la creació d’una societat mercantil municipal de serveis urbans. 
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 Impuls i coordinació de l’anàlisi dels serveis municipals i de la millora de la 
seva gestió. 

 
2.4. Regidoria de tecnologia, administració electrònica i atenció ciutadana. 

 Atenció a la ciutadania. 

 Administració electrònica, processos i simplificació administrativa. 

 Sistemes d’informació i tecnologia. 
 

2.5. Regidoria de seguretat ciutadana. 

 Polítiques i actuacions en matèria de seguretat ciutadana. 

 Control del trànsit i de l’estacionament. 

 Protecció civil i plans d’emergència. 

 Seguretat als edificis municipals.  
 

2.6. Regidoria de promoció econòmica. 

 Foment de l’ocupació. 

 Desenvolupament econòmic local, suport a l’emprenedoria i teixit 
empresarial. 

 Casa del Marquès. 
 

2.7. Regidoria de turisme i promoció del municipi. 

 Promoció turística del municipi. 

 Fires 

 Comerç, mercat municipal i mercat no sedentari. 

 Edifici Centre. 
 
3. Àrea de comunitat i persones. Té la missió de desenvolupar accions i prestar 

serveis per millorar el benestar de les persones i la cohesió i la convivència de la 
comunitat. 
 
3.1. Regidoria d’acció cívica. 

 Xarxa local d’entitats. 

 Civisme i convivència veïnals. 

 Gestió dels equipaments de proximitat i equipaments cívics. Relació amb 
les entitats veïnals.  
 

3.2. Regidoria d’acció social. 

 Serveis socials bàsics de competència municipal i dels equipaments 
vinculats. 

 Serveis i programes complementaris d’acció social. 

 Programes transversals de promoció social. 
 

3.3. Regidoria de cultura. 

 Biblioteca i promoció de la lectura. 

 Arxiu municipal. 

 Museu Municipal de Nàutica i col·lecció Jordi Pericot. 

 Promoció i protecció del patrimoni cultural local. 

 Promoció de les arts i dels espectacles artístics. 

 Gestió dels equipaments culturals municipals.  
 

3.4. Regidoria de festes. 

 Promoció de la cultura popular i tradicional. 
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 Suport a la realització d’activitats lúdiques i recreatives. 
 

3.5. Regidoria d’educació. 

 Participació en la vigilància del compliment de l’escolaritat obligatòria. 

 Cooperació amb la Generalitat de Catalunya en l’obtenció de solars 
necessaris per la construcció de nous centres docents.  

 Conservació, manteniment i vigilància dels edificis de titularitat municipal 
destinats a centres públics d’educació infantil i d’educació primària. 

 Gestió dels centres d’ensenyament de titularitat municipal: escoles bressol, 
centre de formació de persones adultes i escola municipal de música. 

 Participació en la programació de l'ensenyament en l'àmbit local, 
especialment a través de l’oficina municipal d’escolarització. 

 Desenvolupament d’accions de promoció educativa i prestació de serveis 
educatius complementaris. 

 Impuls del Pla Educatiu de Municipi. 
 

3.6. Regidoria d’esports. 

 Promoció d’activitats esportives. 

 Suport a les activitats esportives de base. 

 Suport i relació amb les entitats esportives del municipi. 

 Gestió dels equipaments esportius municipals: complex esportiu, camps de 
futbol i espais esportius menors. 

 
3.7. Regidoria de cicles de vida. 

 Defensa i promoció dels drets de la infància. 

 Serveis i activitats dirigits a la infància.  

 Serveis i activitats dirigits al jovent.  

 Promoció de polítiques d’emancipació juvenil. 

 Polítiques per al foment del benestar de la gent gran i de l’envelliment 
actiu. 

 Gestió dels casals de gent gran. 
 

3.8. Regidoria d’habitatge. 

 Gestió del pla local d’habitatge. 

 Oficina d’habitatge. 

 Accions de suport per a l’accés i el manteniment de l’habitatge. 

 Gestió de l’habitatge de protecció oficial. 
 

3.9. Regidoria d’igualtat. 

 Polítiques d'igualtat de gènere. 

 Servei d’Informació i Atenció a la Dona. 
 

3.10.  Regidoria de salut pública i consum. 

 Protecció de la seguretat alimentària en establiments. 

 Protecció de la sanitat ambiental. 

 Control de la higiene i la seguretat a les platges. 

 Control dels animals de companyia i peridomèstics. 

 Oficina Municipal d’Informació de Consum (OMIC). 
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3.11. Regidoria de salut comunitària. 

 Promoció de la salut. 
 

3.12. Regidoria de solidaritat i drets civils. 

 Solidaritat i cooperació internacional. 

 Acollida, orientació i informació a persones nouvingudes. 
 

3.13. Regidoria d’accessibilitat i diversitat funcional. 

 Impuls de mesures d’accessibilitat. 

 Mesures inclusives de tractament de la diversitat funcional. 
 

4. Àrea de territori. Té la missió de gestionar el territori del municipi de la forma més 
eficient per donar resposta a les necessitats de la comunitat. 
 
4.1.   Regidoria de transició ecològica i desenvolupament. 

 Protecció i millora del medi ambient urbà; comunicació i educació 
ambiental. 

 Gestió dels usos dels espais verds. 

 Sostenibilitat i eficiència energètica. 

 Abastament d’aigua potable. 

 Gestió dels usos autoritzats de les platges. 

 Impuls de l’Agenda 2030 de desenvolupament sostenible.  

 Llicències i autoritzacions ambientals (d’activitats). 
 

4.2. Regidoria de mobilitat i via pública. 

 Mobilitat sostenible i segura. 

 Transport públic. 

 Ordenament del trànsit i de l’estacionament; gestió de les zones i 
equipaments d’aparcament municipals. 

 Ocupacions de la via pública per autoritzacions puntuals, concessions, 
guals, grues, reserves d’estacionament i similars. 

 
4.3. Regidoria d’urbanisme i obres. 

 Planejament, gestió i disciplina urbanístiques. 

 Llicències, autoritzacions i certificacions urbanístiques. 

 Projectes municipals. 

 Redacció i tramitació de projectes d’obres. 

 Direcció i control de les obres municipals. 
 

4.4. Regidoria de manteniment, serveis municipals i paisatge. 

 Manteniment i conservació de vies públiques i espais de joc infantil. 

 Manteniment i neteja de les platges. 

 Manteniment i conservació dels espais verds. 

 Manteniment i neteja d’edificis municipals. 

 Manteniment del Cementiri municipal. 

 Gestió dels subministraments (energia i aigua). 

 Suport a activitats culturals i de lleure. 

 Vigilància i manteniment d’escoles públiques. 

 Xarxa de clavegueram. 

 Enllumenat i xarxa semafòrica. 

 Recollida, gestió i tractament de residus. 
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 Neteja viària. 
 
Cinquè. Determinar la data d’efectes d’aquesta resolució demà dia 24 de novembre de 
2020. 
 
Sisè. Publicar aquesta resolució al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, e-Tauler i 
al Butlletí d’informació municipal, i donar difusió d’aquesta resolució al portal de 
transparència de la web municipal, tot als efectes del seu general coneixement.  
 
Setè. Comunicar a les diferents regidories la present resolució.  
 
Vuitè. Donar compte al Ple a la propera sessió que se celebri.” 
 
 Decret d’Alcaldia amb número 2254 de data 23 de novembre de 2020, en matèria 

de nomenaments de les persones membres de la Junta de Govern Local, i de les 
delegacions de competències de l'Alcaldia a la Junta de Govern Local.  

 
“Per decret d’alcaldia núm. 1682 de data 18 de setembre de 2020 (publicat al BOPB de 
29 de setembre de 2020) vaig aprovar la designació de les persones membres de la 
Junta de Govern Local. 
 
En haver-se produït un canvi en la composició del govern municipal, es fa necessari 
modificar la composició de la Junta de Govern. 
 
En concret, deixen de formar-ne part els senyors Sergio González Fernández i Albert 
Alfaro Giró i els substitueixen el senyor Ernest Suñé Nicolás i la senyora María Llarás 
Vázquez. 
 
En virtut de les facultats que legalment tinc atribuïdes, 
 
RESOLC:  
 
Primer. Deixar sense efecte el decret d’alcaldia núm. 1682 de data 18 de setembre de 
2020 (publicat al BOPB de 29 de setembre de 2020) a partir de la data d’efectes 
d’aquesta resolució. 
 
Segon. Designar les persones membres de la Junta de Govern que, com a òrgan 
corporatiu d’assistència preceptiva de l’Ajuntament, de conformitat amb allò que estipula 
l’article 20.1.b) de la Llei 7/1995, de 2 d’abril, de bases de règim local, estarà presidida 
per l’alcalde i integrada per quatre regidores i dos regidors, que són els següents:  
 

 La Sra. Sílvia Folch Sánchez. 
 El Sr. Ernest Suñé Nicolás. 
 El Sr. Ricard Plana Artús. 
 La Sra. María Llarás Vázquez. 
 La Sra. Cristina Ramos Santamaria. 
 La Sra. Anna Torrijos López. 

 
La Junta de Govern tindrà les funcions d’assistència a l’Alcalde en l’exercici de les seves 
atribucions, així com totes les competències que expressament li delegui el Ple o 
l’Alcaldia. 
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Podran assistir a les sessions de la Junta de Govern com a observadors i/o informadors 
tots els regidors i regidores que tinguin responsabilitats de govern. 

 
Tercer. Delegar a la Junta de Govern les atribucions competencials de l’Alcaldia 
següents: 
 

I. Urbanisme 
1) Aprovació inicial dels instruments de planejament i aprovació inicial dels 

instruments de desenvolupament del planejament general. 
2) Aprovació inicial i definitiva dels instruments de gestió urbanística i dels 

projectes d’urbanització. 
3) Aprovació dels projectes d’obres i serveis que siguin de la seva 

competència. 
4) Aprovació de les actes de recepció de les obres d’urbanització. 
5) Concessió de llicències d’obres majors, així com les pròrrogues,  

devolucions de fiances i les declaracions de caducitat, d’aquest tipus 
d’obres.  

6) Informe dels expedients d’autorització ambiental i de llicència ambiental. 
 

II. Contractació 
1) Les competències com a òrgan de contractació respecte dels contractes 

d’obres, de subministrament, de serveis, de gestió de serveis públics, els 
contractes administratius especials, i els contractes privats que siguin 
competència d’Alcaldia de més de 6.000 €, inclòs l’import de l’impost sobre 
el valor afegit.   
 
S’exclou d’aquesta delegació la resolució d’inici de l’expedient de 
contractació.  
 

2) L’aprovació, licitació i adjudicació de concessions sobre els béns de 
l’entitat local i l’adquisició de béns immobles i drets subjectes a la legislació 
patrimonial, així com l’alienació de patrimoni, que siguin competència 
d’Alcaldia. 
 

3) La resolució dels recursos de reposició que s’interposin contra els acords 
adoptats per la Junta de Govern Local en exercici d’aquestes 
competències delegades.   
 

III. Recursos Humans 
1) Aprovar l’oferta d’ocupació pública.  
2) Aprovar les bases de les proves per a la selecció del personal i per al 

concurs de provisió de llocs de treball. 
3) Nomenaments i contractacions de personal. 

 
IV. Rendes 

1) Aprovació de padrons fiscals. 
2) Aprovació de liquidacions dels expedients de contribucions especials. 
3) Aprovació del calendari fiscal. 

 
V. Intervenció 

1) Aprovació d’expedients de cancel·lació de fiances, dipòsits, dels 
contractes, concessions, etc., adjudicats per la Junta de Govern. 
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VI. Altres 
1) Aprovació de les convocatòries de subvencions, així com la seva 

adjudicació. 
2) Aprovació dels convenis que siguin de la seva competència. 
3) Adhesió a programes o activitats d’altres administracions o entitats. 
4) Sol·licituds de subvencions o ajuts a altres administracions o entitats. 

 
Quart. Les atribucions delegades no són susceptibles de ser delegades a cap altre 
regidor ni òrgan. En el text dels acords adoptats per la Junta de Govern en virtut 
d’aquesta delegació, es farà constar aquesta circumstància mitjançant la inclusió del text 
següent: 

 
“Aquest acord de la Junta de Govern es pren en virtut de les delegacions efectuades 
per l’Alcalde d’aquest ajuntament, mitjançant Decret número ..., de data ... de 
novembre de 2020 i publicat al BOPB de data ....”  
 

Els acords que s’adoptin per delegació s’entendran dictats per aquesta Alcaldia com 
titular de la competència originària. 
 
Cinquè. Aquest decret i les delegacions que incorpora tindran efecte des del dia següent 
a l’adopció d’aquesta resolució, sense perjudici de la seva publicació al Butlletí Oficial de 
la Província (art. 44.2 ROF), i tindran caràcter indefinit, sense perjudici de la potestat 
d’advocació per aquesta Alcaldia. 
 
Sisè. Comunicar aquesta resolució als regidors afectats. Per a l’efectivitat de la delegació 
es requereix l’acceptació de l’òrgan en qui es delegui, entenent-se acceptada tàcitament 
si en el termini de tres dies hàbils no fa manifestació expressa davant l’Alcalde de la seva 
no acceptació. 
 
Setè. Donar trasllat a tots els serveis municipals pel seu coneixement i efectes.  
 
Vuitè. Publicar aquesta resolució al Butlletí Oficial de la Província, e-Tauler i al Butlletí 
d’informació municipal, i donar difusió d’aquesta resolució al portal de transparència de la 
web municipal, tot als efectes del seu general coneixement. 
 
Novè. Donar compte al Ple d’aquesta resolució a la propera sessió del Ple, sens perjudici 
de la seva efectivitat des de l’endemà de la data d’aquest Decret.” 
 
 Decret d’Alcaldia amb número 2255 de data 23 de novembre de 2020, en matèria 

de nomenaments dels tinents i tinentes d'alcalde  
 
“Per decret d’alcaldia núm. 2469 de data 31 d’octubre de 2019 (publicat al BOPB de 12 
de novembre de 2019) vaig nomenar els tinents i tinentes d’alcalde.  
 
En concordança amb la modificació de l’organització de les àrees de govern municipal, i 
de la composició de la Junta de Govern, es fa necessari procedir de nou al nomenament 
de tinents i tinentes d’alcalde.  
 
En virtut de les facultats que legalment tinc atribuïdes, 
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RESOLC:  
 

Primer. Deixar sense efecte el decret d’alcaldia núm. 2469 de data 31 d’octubre de 2019 
(publicat al BOPB de 12 de novembre de 2019) a partir de la data d’efectes d’aquesta 
resolució. 
 
Segon. Nomenar tinents i tinentes d’alcalde amb efectes des del dia 24 de novembre de 
2020, per l’ordre de prelació següent, les persones membres de la Junta de Govern Local 
següents: 

 
 Tinenta d’alcalde primera, la Sra. Sílvia Folch Sánchez. 
 Tinent d’alcalde segon, el Sr. Ernest Suñé Nicolás. 
 Tinent d’alcalde tercer, el Sr. Ricard Plana Artús. 
 Tinenta d’alcalde quarta, la Sra. María Llarás Vázquez 
 Tinenta d’alcalde cinquena, la Sra. Cristina Ramos Santamaria. 
 Tinenta d’alcalde sisena, la Sra. Anna Torrijos López. 

 
Els tinents i tinentes d’alcalde esmentats, pel mateix ordre, substituiran l’alcalde en la 
seva totalitat de funcions en el cas de vacant, absència o malaltia que l’impossibiliti per a 
l’exercici de les seves funcions. A aquest efecte, l’alcalde, quan s’hagi d’absentar del 
terme municipal, establirà, mitjançant Decret, la durada de la seva absència, i designarà 
el tinent o la tinenta d’alcalde que hagi d’assumir les seves competències.  
 
Si no es conferís aquesta delegació expressament, l’Alcaldia serà substituïda per la 
primera tinenta d’alcalde i, si aquest és absent, pel tinent d’alcalde següent en l’ordre 
esmentat en la relació anterior que es trobi present, i es donarà compte d’aquest fet a la 
resta de la corporació, sense que durant el mateix dia pugui actuar com a alcalde 
accidental més d’un d’ells. 
 
Tercer. Comunicar aquest Decret als Tinents d’Alcalde afectats, fent-los constar que 
hauran de mantenir informada a aquesta Alcaldia de l’exercici de les seves atribucions 
com Alcalde accidental, no podent, durant l’esmentat exercici, ni modificar les 
delegacions ja efectuades per aquesta Alcaldia amb anterioritat, ni atorgar altres noves. 
 
Quart. Donar trasllat a tots els serveis municipals pel seu coneixement i efectes.  
 
Cinquè. Publicar aquesta resolució al Butlletí Oficial de la Província, e-Tauler i al Butlletí 
d’informació municipal, i donar difusió d’aquesta resolució al portal de transparència de la 
web municipal, tot als efectes del seu general coneixement. 
 
Sisè. Donar compte d’aquesta resolució al Ple de l’Ajuntament.” 
 
 Decret d’Alcaldia amb número 2256 de data 23 de novembre de 2020, de 

competències als regidors i regidores, i nomenament del president i presidentes 
de les Comissions Informatives. 

 
“Per decret d’alcaldia núm. 1681 de data 18 de setembre de 2020 (publicat al BOPB de 
29 de setembre de 2020) vaig aprovar la delegació de competències a favor dels regidors 
i regidores.  
 
En concordança amb la modificació de la composició del govern, es fa necessari 
modificar el règim de delegació de competències a favor dels regidors i regidores. 
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En concret, el senyor Ernest Suñé Nicolás (1) i les senyores María Llarás Vázquez (2) i 
Mónica González Huerva (3) s’incorporen al govern municipal com a regidors de relacions 
institucionals i d'impuls dels serveis públics (1), d’habitatge i de promoció econòmica (2), i 
d'igualtat, de solidaritat i drets civils, i d’accessibilitat i diversitat funcional (3) 
respectivament.  
 
En virtut de les facultats que legalment tinc atribuïdes, 
 
RESOLC: 
 
Primer. Deixar sense efecte el decret d’alcaldia núm. 1681 de data 18 de setembre de 
2020 (publicat al BOPB de 29 de setembre de 2020) a partir de la data d’efectes 
d’aquesta resolució. 
 
Segon. Delegar, a favor dels regidors i regidores que s’indiquen a continuació, l’alta 
direcció i la gestió de les àrees que es detallen, amb les facultats de coordinació i 
supervisió de l’àrea de referència als programes o actuacions que afectin més d’una 
regidoria, així com els conceptes pressupostaris generals de l’àrea, sens perjudici de les 
delegacions concretes que se’ls atorguin: 
 

 Tinent d’alcalde senyora Sílvia Folch Sánchez: coordinadora de l’Àrea de 
serveis generals. 
 

 Tinent d’alcalde senyor Ricard Plana Artús: coordinador de l’Àrea de territori. 
 

 Tinent d’alcalde senyora María Llarás Vázquez: coordinadora de l’Àrea de 
Comunitat i Persones. 

 
Tercer. Efectuar, a favor dels membres de la corporació que a continuació es detallen, la 
delegació d’atribucions de gestió i resolució dels assumptes de les seves regidories 
respectives, d’acord amb la seva definició funcional, i nomenar-los regidors i regidores 
adjunts a les àrees especificades: 

 
 Sra. Sílvia Folch Sánchez, tinent d’alcalde primera i coordinadora de l’Àrea de 

serveis generals. Regidora delegada de seguretat ciutadana, de tecnologia, 
administració electrònica i atenció ciutadana, i de manteniment, serveis 
municipals i paisatge. 
 

 Sr. Ernest Suñé Nicolás, tinent d’alcalde segon. Regidor delegat de relacions 
institucionals i d’impuls dels serveis públics. 

 
 Sr. Ricard Plana Artús, tinent d’alcalde tercer i coordinador de l’Àrea de 

territori. Regidor delegat d’urbanisme i obres i d’esports. 
 

 Sra. María Llarás Vázquez, tinent d’alcalde quarta i coordinadora de l’Àrea de 
comunitat i persones. Regidora delegada d’habitatge i de promoció 
econòmica. 

 
 Sra. Cristina Ramos Santamaria, tinent d’alcalde cinquena. Regidora 

delegada d’educació i de transició ecològica i desenvolupament sostenible, i 
responsable de l’impuls de la reforma horària. 
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 Sra. Anna Torrijos López, tinent d’alcalde sisena. Regidora delegada de plans 
i projectes estratègics.  

 
 Sr. Sergio González Fernández, regidor delegat d’acció cívica, de cicles de 

vida i de festes.  
 

 Sra. Neus Tallada Moliner, regidora delegada de turisme i de promoció del 
municipi, i cultura.  

 
 Sr. Albert Alfaro Giró, regidor de mobilitat i via pública, i de serveis generals. 

 
 Sra. Yulay Martínez Castillo, regidora delegada d’acció social, de salut pública 

i consum, i de salut comunitària. 
 

 
 Sra. Mónica González Huerva, regidora delegada d’igualtat, de solidaritat i 

drets civils i d’accessibilitat i diversitat funcional   
 
Quart. La delegació de competències a favor dels regidors i regidores esmentats a la 
qual s’ha fet referència anteriorment comportarà tant la facultat de direcció de la regidoria 
corresponent com la seva gestió, inclosa la signatura de documents de tràmit o definitius, 
i comportarà la incoació, tramitació i resolució dels expedients sancionadors 
corresponents. 
 
La delegació anterior no inclou la facultat de resoldre els recursos administratius 
corresponents.  
 
Cinquè. Declarar les delegacions anteriors atorgades per l’Alcaldia a favor dels regidors i 
regidores delegats com les úniques vigents. 
 
Sisè. Les atribucions delegades s’hauran d’exercir en els termes i dins dels límits 
d’aquesta delegació, i no són susceptibles de ser delegades per les persones titulars a un 
altre òrgan o regidor/a. En aquest sentit, els regidors i regidores delegats actuaran sota la 
coordinació i direcció de l’alcalde i/o del coordinador de l’àrea a la qual estiguin adscrits. 
 
Setè. Les resolucions adoptades per delegació s’entendran dictades per l’Alcaldia com a 
titular de la competència originària i, en conseqüència, esgotaran la via administrativa. 
 
Vuitè. Els acords adoptats pels regidors i regidores delegats tindran el mateix valor jurídic 
que les dictades per l’Alcaldia com a titular de la competència original, i gaudiran, en 
conseqüència, de la presumpció de validesa i executivitat. 

 
Novè. Els acords adoptats per delegació hauran de fer constar les circumstàncies de 
l’origen delegat de la seva competència i s’haurà d’inserir al final de la part expositiva el 
següent: 

 
“Aquest Decret s’adopta en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcalde d’aquest 
ajuntament, mitjançant Decret número ..., de data ... de novembre de 2020 i publicat al 
BOPB de data ....”  
 

Desè. En cas d’absència, vacant, malaltia o qualsevol altre impediment dels regidors i 
regidores delegats, assumirà directament i automàticament les seves competències 
l’Alcaldia, com a titular de la competència originària, entenent-se a aquests efectes 
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exercitada la potestat d’avocació d’acord amb la present resolució, sense necessitat 
d’una nova resolució expressa en aquest sentit. 
 
Onzè. Nomenar el presidents i presidentes de les comissions informatives les persones 
membres de la Junta de Govern següents: 
 

 Comissió Informativa de serveis generals: 
Àmbit: Àrea de serveis generals i Alcaldia. 
Titular senyora Sílvia Folch Sánchez. 
Suplent senyor Albert Alfaro Giró. 
 

 Comissió Informativa de comunitat i persones:  
Àmbit: Àrea de comunitat i persones. 
Titular senyora María Llarás Vázquez. 
Suplent senyora Mónica González Huerva. 

 
 Comissió Informativa de territori:  

Àmbit: Àrea de territori. 
Titular senyor Ricard Plana Artús.  
Suplent senyor Albert Alfaro Giró. 

 
Aquells assumptes que no estiguin atribuïts a una àrea concreta de l’Ajuntament i que 
s’hagin d’elevar al Ple per a la seva aprovació s’incorporaran a la Comissió Informativa de 
serveis generals.  
 
Dotzè. Declarar la vigència del nomenament dels membres dels grups municipals en les 
comissions informatives de serveis generals, comunitat i persones, i territori aprovat per 
decret d’alcaldia núm. 1674 de data 10 de juliol de 2019, modificat per decret d’alcaldia 
amb núm. 2470 de data 31 d’octubre de 2019 i per decret d’alcaldia núm. 1681 de data 
18 de setembre de 2020; a excepció dels canvis següents: 
 

- Designar com a vocal suplent de la Comissió Informativa de Comunitat i Persones 
a la senyora Cristina Ramos Santamaria (ERC-AM-AM) en substitució de la 
senyora Neus Tallada Moliner (ERC-AM-AM). 

- Designar com a vocal titular de la Comissió Informativa de Territori a la senyora 
Cristina Ramos Santamaria (ERC-AM-AM) en substitució del senyor Albert Alfaró 
Giró (ERC-AM-AM). 

- Designar com a vocal suplent de la Comissió Informativa de Territori a la senyora 
Sílvia Folch Sànchez (ERC-AM-AM) en substitució de la senyora Cristina Ramos 
Santamaria (ERC-AM-AM). 

 
Tretzè. Notificar aquesta resolució als regidors i regidores afectats, entenent-se 
acceptada la competència delegada de manera tàcita si dins el termini de les 24 hores 
següents a la notificació no s’hi manifesten en contra, o es fa ús de la delegació. 
 
Catorzè. Donar compte al Ple d’aquesta resolució en la primera sessió que tingui lloc i 
publicar-ne el text al Butlletí Oficial de la Província, e-Tauler i al Butlletí d’informació 
municipal, i donar difusió d’aquesta resolució al portal de transparència de la web 
municipal, tot als efectes del seu general coneixement. 
 
Quinzè. De conformitat amb el que disposa l’article 44.2 del Reial decret 2568/1986, de 
28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim 
jurídic de les entitats locals, aquesta resolució tindrà efectes des de l’endemà de la data 
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del Decret i fins que no es modifiqui; sens perjudici de la potestat d’avocació de 
l’Alcaldia.” 
 
5. - Aprovació del calendari de sessions ordinàries del Ple i de les comissions 
informatives per l’any 2021. 
 
Relació de fets 
 
Dins del marc de l’organització municipal que fixa l’art. 38 del Reglament d’Organització i 
funcionament de les entitats locals, i, de conformitat amb  l’article 60.3 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, per acord de Ple adoptat en la sessió extraordinària del dia 4 
de juliol de 2019 es va acordar la periodicitat i el règim de sessions ordinàries del mateix 
Ple i de les comissions informatives. 
  
Fonaments de Dret 
 
- Art. 20 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de règim local. 
- Art. 60 i concordants de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, aprovada per 

Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril.  
- Art. 38 del ROF aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre. 
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Serveis Generals amb data 9 de 
desembre de 2020. 
 
En virtut de tot el que s’ha exposat, es proposa, al Ple de la corporació, l’adopció dels 
acords següents: 
 
Primer. Aprovar el calendari de sessions ordinàries del Ple i de les comissions 
informatives d’aquesta corporació, per al proper any 2021. 
 

 

Mes 

 

Comissions informatives 

 

Ple 

Gener 20 28 

Febrer 10 18 

Març 10 18 

Abril 14 22 

Maig 12 20 

Juny 9 17 

Juliol 7 15 

Agost - - 

Setembre 8 16 

Octubre 13 21 

Novembre 10 18 

Desembre 1 16 

Hora 19:00 19:00 
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Segon. Publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la Província, a l’e-Tauler i donar difusió 
al portal de transparència de la web municipal, tot als efectes del seu general 
coneixement. 
 
Tercer. Comunicar aquest acord a tots els diferents departaments de l’Ajuntament per a 
la seva constància.  
 
6. - Massa salarial personal laboral 2020 
 
L’article 103 bis 1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del Règim Local, 
disposa que les corporacions locals aprovaran anualment la massa salarial del personal 
laboral del sector públic local respectant els límits i les condicions que s’estableixin amb 
caràcter bàsic en la corresponent llei de pressupostos generals de l’Estat.  
 
L’article 3.Quatre del Real Decret Llei 2/2020, de 21 de gener de 2020, pel que s’aproven 
mesures urgents en matèria de retribucions en l’àmbit del sector públic estableix que, la 
massa salarial del personal laboral, que es podrà incrementar en el percentatge màxim 
del 2 per cent, en termes d’homogeneïtat per als dos períodes objecte de comparació, 
està integrada pel conjunt de les retribucions salarials i extrasalarials meritades per 
aquest personal en l’any anterior, tenint en compte, en còmput anual, l’increment vinculat 
a l’evolució del PIB autoritzat en 2019; exceptuant en tot cas les prestacions i 
indemnitzacions de la Seguretat Social, les cotitzacions al sistema de la Seguretat Social 
a càrrec de l’empleador, les indemnitzacions corresponents a trasllats, suspensions o 
acomiadaments i les indemnitzacions per despeses que hagués realitzat el treballador.  
 
Les retribucions salarials i extrasalarials pel personal laboral en l’exercici 2020 en termes 
d’homogeneïtat respecte de l’exercici 2019 puja la quantitat de 3.261.734,00 euros.  
 
L’informe del departament de Recursos Humans que transcrit literalment diu: 
 
“Antecedents  
El Ple de 19 de desembre de 2019 va aprovar la massa salarial del personal laboral de 
2019 per un import de 3.205.080,26 euros, la qual va ser publicada en el BOP de 7 de 
gener de 2020.  
 
Fonaments de dret  
L’article 103 bis de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les bases de Règim Local 
estableix les Corporacions locals aprovaran anualment la massa salarial del personal 
laboral del sector públic local respectant els límits i les condicions que s’estableixin amb 
caràcter bàsic en la corresponent Llei de Pressupostos Generals de l’Estat.  
La massa salarial aprovada serà publicada en la seu electrònica de la Corporació i en el 
Butlletí Oficial de la Província en el termini de 20 dies.  
L’article 3.Quatre del Real Decret Llei 2/2020, de 21 de gener de 2020, pel que s’aproven 
mesures urgents en matèria de retribucions en l’àmbit del sector públic estableix que, la 
massa salarial del personal laboral, que es podrà incrementar en el percentatge màxim 
previst en l’apartat dos d’aquest article, en termes d’homogeneïtat per als dos períodes 
objecte de comparació, està integrada pel conjunt de les retribucions salarials i 
extrasalarials meritades per aquest personal en l’any anterior, tenint en compte, en 
còmput anual, l’increment vinculat a l’evolució del PIB autoritzat en 2019.  
S’exceptuen, en tot cas:  
a) Les prestacions i indemnitzacions de la Seguretat Social.  
b) Les cotitzacions al sistema de la Seguretat Social a càrrec de l’empleador.  
c) Les indemnitzacions corresponents a trasllats, suspensions o acomiadaments.  
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d) Les indemnitzacions o suplidos per despeses que hagués realitzat el treballador.  
L’apartat Dos d’aquest mateix article estableix que en l’any 2020, les retribucions del 
personal al servei del sector públic no podran experimentar un increment global superior 
al 2 per cent respecte a les vigents a 31 de desembre de 2019, en termes d’homogeneïtat 
per als dos períodes de la comparació, tant pel que respecte a efectius de personal como 
a l’antiguitat del mateix. A aquests efectes, en les retribucions de 2019 l’increment del 
0,25 por cent vinculat a l’evolució del PIB es considerarà, en còmput anual. Les despeses 
d’acció social, en termes globals, no podran experimentar cap increment en 2020 
respecte a les de 2019. A aquest respecte, es considera que les despeses en concepte 
d’acció social són beneficis, complements o millores diferents a les contraprestacions pel 
treball realitzat la finalitat del qual es satisfer determinades necessitats conseqüència de 
circumstàncies personals del citat personal al servei del sector públic.  
 
Relació de fets  
Com s’ha indicat als antecedents la massa salarial del personal laboral de l’exercici 2019 
es va aprovar per un import de 3.205.080,26 euros.  
Per a aprovar la massa salarial de 2020 hem de comparar els dos períodes en termes 
d’homogeneïtat, per tant comparant els llocs de treball existents, i tenir en compte el 
següent:  
a) S’ha procedit a l’increment d’un 2 per cent de les retribucions respecte de l’exercici 
2019, sobre les retribucions a 31 de desembre de 2019, les quals tenien l’increment 
consolidat del 0,25 per cent incrementat a partir de juliol.  
b) S’ha considerat l’increment del 0,25 por cent vinculat a l’evolució del PIB efectuat el 
juliol de 2019, en còmput anual.  
c) L’increment d’antiguitat en termes d’homogeneïtat per als dos períodes objecte de 
comparació.  
Amb tot això, la massa salarial del personal laboral conforme als efectius de personal per 
a l’exercici 2020, aplicant l’increment del 2 per cent és de 3.261.734,00 comptabilitzats els 
conceptes salarials i extrasalarials.  
 
Propostes  
Per tot, el que s’ha exposat s’informa favorablement que es presenti al Ple de 
l’Ajuntament, per ser-ne l’òrgan competent, l’expedient per a aprovar la massa salarial del 
personal laboral de l’any 2020 per un import de 3.261.734,00.” 
 
Vist l’informe favorable de la Comissió Informativa de Serveis Generals amb data 9 de 
desembre de 2020. 
 
En virtut de tot el que s’ha exposat, es proposa, al Ple de la corporació, l’adopció dels 
acords següents: 
 
Primer. Aprovar la massa salarial del personal laboral d’aquest ajuntament per a l’exercici 
2020 per un import de 3.261.734,00 euros, conforme l’article 103 bis 1 de la Llei 7/1985, 
de 2 d’abril, reguladora de les bases del Règim Local, i l’article 3 del Real Decret Llei 
2/2020, de 21 de gener de 2020, pel que s’aproven mesures urgents en matèria de 
retribucions en l’àmbit del sector públic, en el que es manifesta que la massa salarial del 
personal laboral està integrada pel conjunt de les retribucions salarials i extrasalarials 
meritades per aquest personal en l’any anterior, que es podran incrementar en el 
percentatge màxim del 2 per cent, en termes d’homogeneïtat per als dos períodes objecte 
de comparació, tenint en compte, en còmput anual, l’increment vinculat a l’evolució del 
PIB autoritzat en 2019. 
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Segon. Publicar la massa salarial personal laboral al Butlletí Oficial de la Província (BOP) 
i a l’e-Tauler.  
 
7. - Modificació règim de dedicacions i de retribucions, i assistències de les 
persones membres de la corporació local 
 
De conformitat amb el que disposa l’article 75 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora 
de les bases de règim local (LRBRL) i l’article 75 bis 3 de la LRBRL en la redacció 
donada per la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de 
l’Administració Local (LRSAL), en concordança amb l’article 166 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 (TRLMRLC), amb l’article 13 del Reglament d’organització, funcionament i 
règim jurídic de les entitats locals, aprovat pel Decret 2568/1986, de 28 de novembre 
(ROF), que estableix que les persones membres de les corporacions locals tenen el dret 
de percebre retribucions per l'exercici dels seus càrrecs quan els ocupin en règim de 
dedicació exclusiva o parcial, així com a percebre indemnitzacions, en la quantia i 
condicions que estableixi el ple de la corporació, en concepte d'assistències per la 
concurrència efectiva a les sessions dels òrgans col·legiats dels quals formin part, així 
com, també, a ser indemnitzats per les despeses efectives realitzades en l'exercici del 
càrrec, el Ple de l’Ajuntament en sessió extraordinària del dia 25 de juliol de 2019 va 
aprovar el règim de dedicacions i de retribucions dels membres de la corporació.  
 
Aquestes retribucions es va establir de conformitat amb l’article 75 bis 1 de la LRBRL en 
la redacció donada per la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i 
sostenibilitat de l’Administració Local (LRSAL), va introduir una limitació en la retribució 
màxima total que poden percebre els regidors i regidores que es fixa pels municipis com 
és el cas del Masnou amb una població entre vint mil i cinquanta mil habitants consistent 
en la impossibilitat de superar la retribució d’un secretari d’Estat menys el 45%; i l’article 
18 del Reial Decret Llei 24/2018, de 21 de desembre, pel qual s'aproven mesures urgents 
en matèria de retribucions en l'àmbit del sector públic, determina el límit màxim del règim 
retributiu dels membres de les Corporacions Locals en funció de trams de població, 
fixant-se per un municipi com el del Masnou un límit màxim de 58.372,36.- euros.  
 
Actualment hi ha quatre membres en règim de dedicació exclusiva pel que es compleix el 
que disposa l'apartat 1.i) de l'article 75 ter de la LRBRL, en relació al nombre màxim de 
membres que poden desenvolupar les seves funcions en règim de dedicació exclusiva, 
que en el cas de l’Ajuntament del Masnou no pot excedir de 10.  
 
El dia 23 de novembre de 2020 s’ha aprovat una modificació del cartipàs municipal, pel 
que es proposa modificar la relació de llocs de dedicació exclusiva i parcial dels membres 
de la corporació en el sentit d’incorporar un tinença d’alcaldia amb dedicació parcial del 
75%, i una regidoria delegada amb dedicació exclusiva. 
 
Així mateix, respecte a la percepció de les assistències dels membres de la corporació 
sense dedicació, es proposa modificar la regularització de les percepcions el mes de juny 
i el mes de desembre. 
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Serveis Generals amb data 9 de 
desembre de 2020. 
 
En virtut de tot el que s’ha exposat, es proposa, al Ple de la corporació, l’adopció dels 
acords següents: 
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Primer. Modificar la relació de llocs de dedicació exclusiva i parcial afegint les 
dedicacions següents: 
 

Càrrec  €/any  Dedicació Nombre regidors 

Tinença d’Alcaldia  36.791,91€  Dedicació parcial 75%  (1) 

Regidoria delegada  43.284,62€  Dedicació exclusiva  (1) 

 
Aquestes dedicacions podran ser efectives quan hi hagi el crèdit disponible al capítol 1 
del pressupost municipal. 
 
Segon. Modificar respecte de la percepció de les assistències dels membres de la 
corporació sense dedicació, que s’abonarà mensualment una liquidació provisional 
consistent en el 80 per cent de l’import màxim, i en els mesos de juny i desembre es 
regularitzarà en funció de les assistències efectuades amb el límit de l’import màxim 
anual. 
 
Tercer. Publicar-ho a l’e-tauler i al Butlletí d’informació municipals, i donar-ne difusió al 
portal de transparència de la web municipal, tots als efectes del seu general coneixement. 
 
8. - Modificació de la composició de la Comissió informativa municipal de caràcter 
específic sobre gestió directa de serveis municipals. 
 
En sessió ordinària celebrada el 25 de juliol de 2019, el Ple de l’Ajuntament del Masnou 
va acordar, tenint en compte allò que disposa l’article 44 del vigent Reglament Orgànic 
Municipal (ROM), la creació d’una comissió informativa de caràcter específic sobre la 
viabilitat de la gestió directa de determinats serveis municipals de l’Ajuntament del 
Masnou.  
 
L’article 44 del ROM estableix que l’objecte, la composició i la durada de la Comissió es 
fixaran en el moment de la seva creació. 
 
En relació a la seva composició es determinava que la presidència recauria en l’alcalde o 
alcaldessa. Sense preveure, com preveu l’art. 46 del ROM per la resta de comissions 
informatives, la possibilitat que l’alcalde o alcaldessa pugui delegar la presidència al 
regidor o regidora que consideri. 
 
Fruit de la remodelació del Govern produïda el mes de novembre he considerat oportú 
modificar la composició d’aquesta comissió especifica per tal de poder-ne delegar la 
presidència.   
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Serveis Generals amb data 9 de 
desembre de 2020. 
 
En virtut de tot el que s’ha exposat, es proposa, al Ple de la corporació, l’adopció dels 
acords següents: 
 
Primer. Modificar la composició de la Comissió Informativa de caràcter específic sobre la 
gestió directa de determinats serveis municipals de l’Ajuntament del Masnou en el sentit 
d’afegir a l’acord de creació de la comissió aprovat en la sessió plenària de 25 de juliol de 
2019 la possibilitat que l’alcalde o alcaldessa puguin delegar la presidència al regidor o 
regidora que considerin, quedant el text redactat com segueix: 
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2)   Composició. 
 
b) La presidència recaurà en l’alcalde o alcaldessa, o regidor o regidora en qui 
delegui. 

 
Segon. Fer públics aquests acords a través dels mitjans habituals de l’Ajuntament. 
 
9. - Modificació del nomenament dels i les representants municipals de la 
Mancomunitat Intermunicipal de Serveis d’Alella, el Masnou i Teià; Consorci AMB 
per a la promoció d’habitatges protegits; i Consell de Promoció Econòmica. 
 
En la sessions extraordinària del Ple de data 4 de juliol de 2019, a l’empara de l’article 38 
c) del Reglament d’organització i funcionament i règim jurídic de les entitats locals, 
aprovat pel Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, es van nomenar els i les 
representants de la corporació que havien de formar part dels òrgans col·legiats als quals 
pertany l’Ajuntament i que el seu nomenament siguin competència del Ple.  
 
En les sessions dels plens ordinaris de 25 de juliol, 19 de setembre i 30 d’octubre de 
2019 es van modificar alguns d’aquests nomenaments. 
 
Fruit de la remodelació del Govern produïda el mes de novembre he considerat oportú 
modificar els nomenaments d’alguns dels representants de l’Ajuntament en diferents 
organismes. Els canvis són els següents: 
 

 Mancomunitat Intermunicipal de Serveis d’Alella, el Masnou i Teià:  
El senyor Ernest Suñé Nicolás (PSC-CP), en substitució de la senyora Sílvia Folch 
Sánchez (ERC-AM-AM). 
 

 Consorci AMB per a la promoció d’habitatges protegits: 
El senyor Ernest Suñé Nicolás (PSC-CP), en substitució del senyor Albert Alfaro 
Giró (ERC-AM-AM).  

 

 Consell de Promoció Econòmica: 
La senyora Maria Llarás Vázquez (PSC-CP), en substitució de la senyora Sílvia 
Folch Sánchez (ERC-AM-AM). 

 
La senyora Sílvia Folch Sánchez (ERC), en substitució de la senyora Ma. Antònia 
Olivella, representant del Grup Municipal d’ERC-AM-AM. 

 
Així mateix, en ser proposat el senyor Ernest Suñé Nicolás com a vocal del Consorci 
AMB en representació del govern, que fins ara era el representant dels grups municipals 
que no formen part del govern, caldrà nomenar un nou representant d’aquests grups 
municipals. 
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Serveis Generals amb data 9 de 
desembre de 2020. 
 
En virtut de tot el que s’ha exposat, es proposa, al Ple de la corporació, l’adopció dels 
acords següents: 
 
Primer. Modificar el nomenament dels i les representants municipals als diferents 
organismes que s’esmenten a continuació: 
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Mancomunitat Intermunicipal de Serveis d’Alella, el Masnou i Teià: 
 

Vocal del Consell General:  
Sr. Ernest Suñé Nicolás (PSC-CP), regidor de relacions institucionals i d’impuls dels 
serveis públics.  
 
Consorci AMB per a la promoció d’habitatges protegits: 
 
Vocals de l’Assemblea del Consorci: 
Sr. Ernest Suñé Nicolás (PSC-CP), regidor de relacions institucionals i d’impuls dels 
serveis públics. 
Sr./Sra. ... en representació dels grups municipals que no formen part del govern 
municipal. 
 
Consell del Promoció Econòmica: 
 
Vicepresidència: Sra. Maria Llarás Vázquez (PSC-CP), regidora de promoció econòmica. 
 

      Representació dels grups municipals 
- Sr. Ernest Suñé Nicolás, representant del Grup Municipal del PSC-CP. 
- Sra. Sílvia Folch Sánchez, representant del Grup Municipal d’ERC-AM-AM. 

 

Segon. Notificar els acords anteriors als organismes afectats.  
 
Tercer. Publicar-ho a l’e-Tauler i al Butlletí d’informació municipal, i donar-ne difusió al 
portal de transparència de la web municipal, tot als efectes del seu general coneixement. 
 
10. - Aprovació inicial de la denominació del passeig del Bellresguard. 
 
Vist l’informe de la cap de l’Àrea de Comunitat i Persones i secretària del Consell de 
Patrimoni Cultural del Masnou, de data 24 de setembre de 2020 que consta a l’expedient.  
 
Vist  el  dictamen  favorable  de  la Comissió  Informativa  de  Serveis  Generals  amb  
data  6 d’octubre de 2020. 
 
Vista l’esmena presentada pel Grup Municipal del PSC-CP el dia 15 d’octubre de 2020. 
 
Atès l’acord de Ple del dia 15 d’octubre de 2020 on s’aprova, per majoria absoluta, dels 
presents (21), el següent: 
 

Únic. Traslladar l’expedient al Consell de la Vila als efectes d’emetre informe 
sobre aquesta qüestió per que sigui incorporat a l’expedient i poder seguir amb la 
tramitació ordinària. 

 
Vista l’acta del Consell de la Vila del dia 9 de novembre de 2020 on es dona  compte  de  
l’acord del Ple Municipal sobre el canvi de la nomenclatura, segons transcripció:  
 

Un cop finalitzat aquest torn d’intervencions, l’alcalde dona per tancat aquest punt 
sense  més  que  el  recull  de  les  diferents  intervencions  i  aclariments  
relacionats  
informant que seran inclosos dintre del corresponent expedient. 

 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Serveis Generals amb data 9 de 
desembre 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. Aprovar  inicialment  la  denominació  del  passeig  del  Bellresguard  a  l’actual 
passeig  de  Joan  Carles  I,  d’acord  amb  l’informe  emès  per  part  del  Consell  de 
Patrimoni Cultural del Masnou.  
 
Segon. Sotmetre  aquest  expedient  a  informació  pública  per  un  termini  de  15  dies 
hàbils,  mitjançant  la  inserció  dels  anuncis  corresponents  al  Butlletí  Ofici al  de  la 
Província  de  Barcelona  (BOPB)  i  al  tauler  d’edictes  electrònic  de  l’Ajuntament  (e-
Tauler), als efectes de presentació d’al·legacions o reclamacions, si s’escau. El termini 
d’informació pública començarà a comptar a partir de l’endemà del dia de la publicació de 
l’anunci al BOPB. 
 
L’expedient es podrà consultar al Museu Municipal de Nàutica, carrer Josep Pujadas 
Truch, 1 A, 08320 El Masnou (Barcelona), de dilluns a divendres de 8:30 a 14 hores i al 
tauler d’edictes electrònic de l’Ajuntament.  
 
Tercer. Notificar  aquest  acord  als  veïns  residents  en  aquest  passeig  als  efectes  
que puguin  comparèixer  a  l’expedient  i  formular  les  al·legacions  o  suggeriments  
que estimin oportuns.  
 
Quart. Considerar  aprovada  definitivament  la  denominació  del  passeig  en  el cas  
que no  es  presenti  cap  al·legació  o  suggeriment,  sense  necessitat  de  cap  tràmit  
ulterior  i procedir  a  continuació  a  la  seva  comunicació  a  l’INE,  Sorea,  Correus,  
Cadastre, Registre de la Propietat, i als veïns residents en aquest passeig. 
 
11. - Aprovació de l'addenda económica per a l'any 2021 del conveni de delegació 
de la competencia municipal del servei d'atenció domiciliària (SAD) al Consell 
Comarcal del Maresme. 
 
ATÈS que la prestació del servei d’atenció domiciliària és d’obligat compliment d’acord 
amb la Llei de Serveis socials 12/2007 i el Contracte Programa signat entre l’Ajuntament 
del Masnou i el Departament d’Acció Social i Ciutadania de la Generalitat de Catalunya i, 
per tant és necessari continuar prestant aquests serveis. 
 
ATÈS que al Ple ordinari de data 21/07/2011 es va aprovar la delegació de la 
competència municipal relativa a la prestació del servei d’atenció domiciliària (SAD social 
i SAD dependència) al Consell Comarcal del Maresme, a partir de l’1 de novembre de 
2011, i que s’ha mantingut de forma continuada el Conveni fins a l’any 2018, amb les 
corresponents addendes anuals.  
 
ATÊS que  el Ple ordinari de data 18/10/2018 va aprovar el vigent conveni de delegació 
de la competència municipal a favor del Consell Comarcal del Maresme relativa a la 
prestació del servei d’atenció domiciliària (SAD social i SAD dependència) al Consell 
Comarcal del Maresme per als anys 2019 al 2021. 
 
VIST l’informe de la cap d’Acció Social de data 30 de novembre del 2020 en el que es 
proposa que el Ple de l’Ajuntament aprovi l’addenda econòmica per a l’any 2021 del 
Conveni de delegació de la competència municipal del servei d’atenció domiciliària (SAD) 
al Consell Comarcal del Maresme per al any 2021. 
 



 
 
 
RELACIÓ DE PROPOSTES DEL PLE MUNICIPAL 17 de desembre de 2020 

 
Núm. PLE2020000014  

 

Expedient núm. PLE2020000014  

   

A
C

T
S

1
0
0
5
 

v
. 
2
0
1
7
/1

1
 

22 

ATÈS que l’equip tècnic del Departament d’Acció Social de l’Ajuntament ha fet una 
valoració positiva de la prestació del servei per part del Consell Comarcal del Maresme 
des de l’any 2011 i fins a l’actualitat basada en el compliment de nivells òptims de qualitat 
i la bona coordinació entre totes dues administracions en benefici de la prestació del 
servei a la ciutadania. 
 
ATÈS que el Conveni de delegació de competència proposada comporta la transferència 
de fons al Consell Comarcal, per al finançament del servei indicat, es proposa aprovar 
una addenda anual per a l’any 2021, per import màxim de  342.030,00 € IVA inclòs.  
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Comunitat i Persones amb data 
9 de desembre de 2020. 
 
En virtut del tot el que s’ha exposat, es proposa al Ple de la corporació l’adopció dels 
acords següents: 
 
1. Aprovar l’addenda econòmica per al 2021 que s’acompanya del Conveni de delegació 
de la competència de l’Ajuntament del Masnou a favor del Consell Comarcal del Maresme 
relativa a la prestació del servei d’atenció domiciliària (SAD social i SAD dependència) al 
Consell Comarcal del Maresme per al any 2021, i per una despesa de 342.030,00  € IVA 
inclòs, que es carregarà a la l’aplicació pressupostària de l’any 2021 AS 23113.25000 
centre de cost que s’habiliti a tal efecte i subordinat a l’existència de crèdit a l’exercici 
corresponent .  
 
2. Facultar a l’Alcalde de l’Ajuntament del Masnou per a la signatura de l’addenda 2021 
del conveni de delegació a favor del Consell Comarcal del Maresme. 
 
3. Notificar el present acord al Consell Comarcal del Maresme. 
 
12. - Compensació final del contracte de gestió indirecta mitjançant concessió de 
l'escola bressol municipal La Barqueta (lot 2), en motiu de la crisi sanitària derivada 
de la Covid-19. 
 
En data 29 d’abril de 2020 el Ple de la Corporació va acordar suspendre l’execució de la 
concessió del servei de gestió indirecta de l’escola bressol municipal La Barqueta (lot 2), 
realitzada per l’empresa Serveis per a la Infància Créixer Junts SL, per haver esdevingut 
d’impossible execució amb motiu de la crisi sanitària derivada de la Covid-19 i, suspendre 
el cobrament de les tarifes del servei des del dia 13 de març de 2020 i fins a l’aixecament 
de l’estat d’alarma o de les mesures que en desenvolupament d’aquest s’adoptin. 
 
En data 21 de maig de 2020 el Ple de la Corporació va acordar aixecar parcialment la 
suspensió del servei de l’escola bressol municipal La Barqueta, realitzada per l’empresa 
Serveis per a la Infància Créixer Junts SL, mantenint-la per la docència i la consergeria 
fins a l’aixecament de l’estat d’alarma o de les mesures que en desenvolupament 
d’aquest s’adoptin en les diferents fases de desconfinament. En conseqüència, el servei 
del procés d’admissió es podia tornar a prestar. 
 
En data 5 de juny de 2020 per Decret d’Alcaldia es va resoldre aixecar totalment la 
suspensió del servei de l’escola bressol municipal La Barqueta, realitzada per l’empresa 
Serveis per a la Infància Créixer Junts SL. 
 
En dates 27 de març i 11 de maig de 2020, i amb número de registre E2020004997 i 
E2020005946, respectivament, l’empresa concessionària ha sol•licitat el rescabalament 
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de l’equilibri econòmic financer de la concessió del servei de gestió indirecta del servei 
d’escola bressol municipal. 
 
En data 9 de juny de 2020 i amb número de registre d’entrada E2020007203 l’empresa 
concessionària acredita i quantifica mitjançant els comptes d’explotació de l’empresa les 
despeses derivades de la situació de la crisi de la Covid-19 des del dia del seu tancament 
el mes de març fins al dia 7 de juny. 
 
En data 27 de juliol de 2020 es va aprovar la compensació del reequilibri econòmic a 
l’empresa Serveis per a la Infància Créixer Junts, SL i autoritzar, disposar i reconèixer 
l’obligació i, ordenar el pagament de les obligacions reconegudes per un import total de 
36.738,75 €, corresponent al període del 13 de març al 7 de juny. 
 
En data 13 de novembre de 2020 i amb número de registre d’entrada E2020016640, 
l’empresa concessionària sol·licita que es procedeixi a la liquidació definitiva del 
restabliment de l’equilibri econòmic del contracte del període de suspensió del 13 de març 
fins al 31 de juliol mitjançant modificació del clausulat de contingut econòmic del 
contracte. 
 
L’empresa presenta la documentació pertinent i declara la següent pèrdua d’ingressos i 
reducció de costos pel període del 13 de març de 2020 al 31 de juliol de 2020: 
 

 Concepte Import 

Ingressos deixats de percebre 69.937,15 € 

    

Reducció de les despeses  -12.141,62 € 

    

Indemnització 57.795, 53 € 

    

Bestreta -36.738,75 € 

    

Resta indemnització  21.056,78 € 

   

Total indemnització  57.795,53 € 

 
Vist l’informe de la tècnica d’Educació de data 25 de novembre de 2020. 
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Comunitat i Persones amb data 
9 de desembre de 2020. 
 
En virtut de tot el que s’ha exposat, es proposa, al Ple de la corporació, l’adopció dels 
acords següents: 
 
Primer. Aprovar la compensació final del reequilibri econòmic de l’empresa Serveis per a 
la Infància Créixer Junts, SL corresponent al període del 13 de març de 2020 fins el 31 de 
juliol de 2020 per import de 57.795,53 €. 
 
Segon. Autoritzar, disposar i reconèixer l’obligació per import de 21.056,78 € 
corresponent a la diferència entre l’abonament parcial 36.738,75 € i la liquidació definitiva 
57.795,53 € amb càrrec a la dotació pressupostaria ED 32640 47200 - Subvenció Servei 
Municipal Escoles Bressol. 
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Tercer. Notificar el present decret a l’empresa concessionària del servei i als 
departaments d’intervenció i tresoreria per als efectes escaients. 
 
13. - Compensació final del contracte de la gestió indirecta, en règim de concessió, 
del servei d’escola municipal de música del Masnou, amb motiu de la crisi sanitària 
derivada del COVID-19. 
 
En data 29 d’abril de 2020 el Ple de la Corporació va acordar suspendre l’execució de la 
concessió del servei d’escola municipal de música del Masnou, realitzada per l’empresa 
MUSICOP SCCL, per haver esdevingut d’impossible execució amb motiu de la crisi 
sanitària derivada del COVID-19.  
 
En data 21 de maig de 2020 el Ple de la Corporació va acordar l’aixecament parcial de la 
suspensió del servei de l’escola municipal de música del Masnou, mantenint-la per la 
docència i la consergeria fins a l’aixecament de l’estat d’alarma o de les mesures que en 
desenvolupament d’aquest s’adoptin en les diferents fases de desconfinament. En 
conseqüència, el servei del procés d’admissió es podria tornar a prestar.  
 
El dia 21 de juny va finalitzar l’estat d’alarma a partir del Reial Decret-Llei 21/2020 de 9 de 
juny, de mesures urgents de prevenció, contenció i coordinació per fer front a la crisis 
sanitària ocasionada pel COVID-19, i el dia 1 de juliol, per Decret d’Alcaldia, es va 
aprovar efectuar l’aixecament total del contracte per poder preparar el nou curs 2020-
2021. 
 
L’empresa Musicop en les instàncies E2020005878, del dia 8 de maig de 2020 i 
E2020008036 del dia 18 de juny de 2020 ha sol·licitat el rescabalament de l’equilibri 
econòmic financer de la concessió del servei de gestió indirecta del servei d’escola 
municipal de música en els termes de l’art. 34.4 del Reial Decret Llei 8/2020, de 17 de 
març, de mesures urgents extraordinàries per fer front a l'impacte econòmic i social del 
COVID-19.  
 
D’acord amb els Reials Decrets que feien referència a nombroses mesures preses per 
fer-hi front i després d’emetre els informes preceptius, el dia 8 de setembre de 2020 es va 
signar el Decret número 2020LLDA001633 d’aprovació de la compensació del reequilibri 
econòmic a l'empresa Musicop SCCL corresponent al període del 13 de març al 31 de 
maig per un import total de 28.642,17 €, amb càrrec a la partida ED 32631 47200 - 
Subvenció Escola de Música, centre de cost ENSMUS - Escola municipal de música del 
Masnou.  
 
El dia 30 de novembre de 2020 amb número de registre d’entrada E2020017899 
l’empresa concessionària sol·licita que es procedeixi a la liquidació definitiva del 
restabliment de l’equilibri econòmic del contracte del període de suspensió del 13 de març 
fins al 21 de juny mitjançant modificació del clausulat de contingut econòmic del 
contracte.  
 
L’empresa presenta la documentació pertinent i declara la següent pèrdua d’ingressos i 
reducció de costos del període del 13 de març al 21 de juny de 2020: 
 

Concepte Import 

Ingressos deixats de percebre 21.597,59 € 

  

Reducció de despeses -1.059,06 € 
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Subvenció deixada de cobrar 15.988,71 € 

  

Bestreta pagada - 28.642,17 € 

  

Resta indemnització  7.885,07 € 

  

Total indemnització  36.527,24 € 

 
Vist l’informe de la cap de l’Àrea de Comunitat i Persones del 1 de desembre de 2020. 
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Comunitat i Persones amb data 
9 de desembre de 2020. 
 
En virtut de tot el que s’ha exposat, es proposa, al Ple de la corporació, l’adopció dels 
acords següents: 
 
Primer. Aprovar la compensació final del reequilibri econòmic a l’empresa Musicop 
SCCL, corresponent al període del 13/03/2020 fins el 21/06/2020 per import de 36.527,24 
€.  
 
Segon. Autoritzar, disposar i reconèixer l’obligació per un import total de 7.885,07 €, 
corresponent a la diferència entre l’abonament parcial de 28.642,17 € i la liquidació 
definitiva de 36.527,24 €, amb càrrec a la partida ED 32631 47200 - Subvenció Escola de 
Música, centre de cost ENSMUS - Escola municipal de música del Masnou. 
 
Tercer. Notificar el present acord de ple a l’empresa concessionària i als departaments 
d’intervenció i tresoreria per als efectes escaients.  
 
14. - Aprovació provisional de la Modificació Puntual del PGOU del Masnou en el 
sector 10 Llevant, la "La Colomina" N3 i refosa de les modificacions del pla general 
anteriors en el sector. 
 
Examinada la documentació que es tramita en relació amb la modificació puntual del Pla 
General d’Ordenació en l’àmbit del sector 10 Llevant La Colomina N3 i refosa de les 
modificacions del pla general anteriors en el sector, redactada a instància de l’Ajuntament 
del Masnou per Hèlix Arquitectes Associats, SLP en col·laboració amb l’arquitecte (.../...).  
 
Per acord del Ple de l’Ajuntament de data 15 d’octubre de 2020 es va aprovar inicialment 
la referida modificació i es va sotmetre a informació pública pel termini d’un mes, amb la 
publicació d’un anunci al BOP, al diari El Punt, al portal de transparència municipal i a l’e-
tauler.  
 
Durant el període d’informació pública van presentar al·legacions el senyor (.../...), la 
mercantil TONOLI REAL ESTATE, SL, la mercantil TRELIMERA, SLU, la senyora (.../...) i 
el senyor (.../...).  
 
Els informes emesos per l’arquitecta municipal i per la tècnica de gestió de l’Àrea de 
Territori en relació amb les al·legacions contingudes en els referits escrits manifesten 
textualment el següent: 
 
 
 
 Al·legacions senyor (.../...):  
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“Amb data 15 de d’octubre de 2020, es va aprovar inicialment la modificació puntual del 
Pla General d’Ordenació del Masnou en el sector 10 Llevant, "La Colomina" N3 i refosa 
de les modificacions del Pla General anteriors en el sector, (exp. X2020012802).  
 
Sotmès a informació pública, amb data 10 de novembre de 2020 va tenir entrada l’escrit 
d’al·legacions presentat pel senyor (.../...), en el qual es manifestava, en síntesi, el 
següent:  
 
1- Que a la memòria de la modificació del PGOU del Masnou sector 10 Llevant la 
Colomina Sud, a l’apartat 8, es fa esment que “s’inclou una petita part de sòl destinada a 
ús residencial en Zona Casc Antic (clau10), amb l’objectiu de millorar aquest final de zona 
i les condicions d’accés a la parcel·la existent. El sòl qualificat com a nova zona clau 10 
no arriba a les condicions de parcel·la mínima i, per tant, només pot ser agregat a la 
única parcel·la veïna, la del sotasignat.  
 
Així doncs sol·licita:  
 
Que aquest sòl sigui atorgat a la única parcel·la confrontant amb el número de de finca 
cadastral 3930202DF4933S0001UL en quant a sòl sobrant de vialitat donant sortida a 
l’esmentada finca al carrer principal Xile, i no a una finca particular. 
 
Consideracions:  
 
Segons l’art. 57 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós 
de la Llei d'urbanisme en el punt 1 indica:  
 
Els plans d'ordenació urbanística municipal són l'instrument d'ordenació urbanística 
integral del territori.  
 
Així doncs els plans d’ordenació urbanístics ordenen el sòl però no atorguen propietat a 
aquest sòl.  
 
Per tot allò exposat, es proposa la desestimació l’al·legació informada presentades per la 
(.../...).”  
 
Al·legacions TONOLI REAL ESTATE, SL: 
 
“Per acord del Ple municipal de data 15 d’octubre de 2020 es va aprovar inicialment la 
Modificació Puntual del Pla General d’Ordenació del Masnou en el sector 10 Llevant, la 
"La Colomina" N3 i refosa de les modificacions del pla general anteriors en el sector.  
 
Sotmès a informació pública, amb data 24 de novembre de 2020 va tenir entrada l’escrit 
d’al·legacions presentat pel senyor (.../...), en representació de la mercantil TONOLI 
REAL ESTATE, SL en el qual es manifestava, en síntesi, el següent:  
 

- Que el sòl propietat de la referida empresa és sòl urbà consolidat, però en 
incloure’s en el PAU La Colomina Nord, mitjançant la Modificació Puntual del Pla 
General d’Ordenació del Masnou en el sector 10 Llevant, la "La Colomina" N3, 
esdevé sòl urbà no consolidat el que suposa estar novament sotmès a càrregues 
urbanístiques que ja havien estat suportades per la propietat del sòl en un anterior 
procés urbanístic.  
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- Que en el document no consta suficientment motivada l’actuació de dotació que 
suposa la referida Modificació del Pla General.  

- Que la Modificació del Pla General li genera un perjudici econòmic, ja que 
l’edificabilitat que li correspon amb la nova ordenació es redueix en uns 141m² i el 
sòl passa de 3.066 a 1.561m².  

- Que la valoració de l’equipament privat efectuada en el document no s’ajusta al 
que preveu el RD legislatiu 7/2015, de 30 d’octubre, pel que s’aprova el Text refós 
de la Llei de Sòl i Rehabilitació Urbana en considerar el sòl com sòl urbanitzat, 
quan l’empresa interessada considera que es troba en situació de sòl rural.  
 

Posteriorment, amb data 30 de novembre de 2020 el senyor (.../...), en representació de 
la mercantil TONOLI REAL ESTATE, SL va presentar un nou escrit d’al·legacions en el 
qual feia constar una proposta de distribució de l’aprofitament del polígon entre les 
diferents propietats, i el repartiment de les despeses d’urbanització, manifestant que si 
s’estima l’al·legació, acceptarà el projecte de reparcel·lació que es redacti d’acord amb 
els criteris exposats en l’escrit.  
 
Pel que fa a la primera al·legació, manifestar que, tal i com es recull en el document, ens 
trobem davant d’una actuació de dotació de les previstes en l’article 7.1 b) del Text Refós 
de la Llei del Sòl i Rehabilitació Urbana (TRLSRU), aprovat per Reial Decret Legislatiu 
7/2015, de 30 d’octubre, ja que el seu objecte és incrementar les dotacions públiques en 
el seu àmbit.  
 
Aquest precepte permet la “desconsolidació” del sòl urbà, per incrementar les dotacions 
públiques d’un àmbit de sòl urbanitzat per reajustar la seva proporció amb la major 
edificabilitat o densitat o amb els nous usos assignats en l’ordenació urbanística 
o una o més parcel·les de l’àmbit i no requereixin la reforma o renovació de la 
urbanització del referit àmbit.  
 
En quant a la manca de motivació de l’actuació de dotació prevista en la Modificació del 
Pla General, s’ha de manifestar que en el punt 2 de la memòria del document es 
relacionen i s’explica quins són els objectius generals d’aquesta modificació: 
 

- La creació de dues grans illes d’equipaments:  
 

o  Una a la illa compresa entre el carrer d’Abat Escarré, l’avinguda   
Kennedy, el futur carrer que unirà la referida avinguda amb la   continuació 
del Torrent de Can Gaio.  

o  L’altre compresa entre el carrer de Sant Lluís, el passeig de Cristòfol 
Colom i la futura continuació del carrer d’Eduard Toldrà.  

 
- Canviar la tipologia residencial de baixa intensitat existent en el sector per altres 

tipologies també residencials més adequades amb les actuals necessitats 
d’habitatge al Masnou i increment del sòl reservat a sòl de protecció oficial.  

 
- La creació d’un nou àmbit d’espais lliures, aconseguint perllongar el corredor 

biològic previst en el Pla Parcial 10 Llevant.  
 
En relació amb al perjudici econòmic que manifesta l’empresa interessada li causa 
l’operació urbanística en tràmit, s’ha de dir que no és objecte del document de 
planejament, establir la distribució entre els diferents propietaris de l’aprofitament que 
resultarà de la modificació del planejament, la qual es definirà en el futur projecte de 
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reparcel·lació que es tramiti, en el qual s’hauran d’equilibrar els drets i les obligacions de 
tots els propietaris de finques incloses en el polígon.  
 
Finalment, s’ha de manifestar que tal i com consta en el document, per la valoració de la 
finca destinada a sistema d’equipament que es realitza en el document, s’ha aplicat el 
que preveuen el Text refós e la Llei de Sòl i rehabilitació Urbana, el Reglament de 
Valoracions, el Text refós de la Llei d’Urbanisme i el seu reglament, considerant que la 
finca és sòl urbanitzat i no sòl rural, com es sosté en l’escrit d’al·legacions. 
 
Per tot l’exposat,  
 
Considerem que s’han de desestimar les al·legacions contingudes en l’escrit presentat 
per la mercantil TONOLI REAL ESTATE, SL amb data 27 de novembre de.  
 
 
Al·legacions TRELIMERA, SLU i DIURSA:  
 
“Amb data 15 de d’octubre de 2020, es va aprovar inicialment la modificació puntual del 
Pla General d’Ordenació del Masnou en el sector 10 Llevant, "La Colomina" N3 i refosa 
de les modificacions del pla general anteriors en el sector, (exp. X2020012802).  
 
Sotmès a informació pública, amb data 27 de novembre de 2020 va tenir entrada l’escrit 
d’al·legacions presentat el senyor (.../...), en representació de TRELIMERA S.L i el senyor 
(.../...), en representació de la Compañia Mercantil Diseños Urbanos, S.A.U (Diursa), en el 
qual es manifestava, en síntesi, el següent: 
 
1-.Considerar un sostre total de 11.900,44m² entre el sostre ja atorgat en SUC i nova 
implantació (5.959,44m²st de nova implantació i 5.941m² de SUC).  
 
2-Justificació de que no hi ha major aprofitament per l’increment d’habitatges i pel fet del 
canvi tipològic i de la cessió de zona verda per cada habitatge.  
 
3-Reordenació de la volumetria i la eliminació de sostre comercial.  
 
Consideracions:  
 
-Pel que fa a la primera al·legació, la valoració del sòl de la parcel·la C-5 per determinar 
el seu aprofitament és d’acord amb l’edificabilitat mitjana de l’entorn, aplicant un coeficient 
del 0,8m²st/m²s a la superfície de la parcel·la i per tant el sostre del l’àmbit de la colomina 
nord és de 11.726,40m².  
 
-Pel que fa a la segona al·legació, en el document queden justificats tots els extrems que 
esmenta l’interessat en quan al no increment del valor de l’aprofitament amb el canvi de 
tipologia i de la cessió de la zona verda.  
 
-Pel que fa a la tercera al·legació, hi ha una reordenació de la volumetria d’acord al 
contingut de les al·legacions presentades. Es denega l’eliminació del sostre comercial 
donat que hi ha un increment de la densitat de l’àmbit i per tant és necessari dotar a 
aquesta zona d’un sostre comercial.  
 
Per tot allò exposat, es proposa la desestimació de les al·legacions informades 
presentades per TRELIMERA S.L i Diursa.”  
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En data 30 de novembre de 2020 el senyor (.../...), en representació de la mercantil 
TONOLI REAL ESTATE, SL i el senyor (.../...), en representació de la senyora (.../...) i el 
senyor (.../...) van presentar dos escrits d’al·legacions amb el mateix contingut, en relació 
amb el qual amb data 1 desembre de 2020 l’arquitecta municipal i la tècnica de gestió 
han emès informe en el qual manifesten textualment el següent:  
 
“Amb data 15 de d’octubre de 2020, es va aprovar inicialment la modificació puntual del 
Pla General d’Ordenació del Masnou en el sector 10 Llevant, "La Colomina" N3 i refosa 
de les modificacions del Pla general anteriors en el sector, (exp. X2020012802).  
 
Sotmès a informació pública, amb data 30 de novembre de 2020 el senyor (.../...), en 
representació de la mercantil TONOLI REAL ESTATE, SL i el senyor Antoni Ferré Mestre, 
en representació de la senyora (.../...) i el senyor (.../...), van presentar dos escrits 
d’al·legacions amb el mateix contingut en el qual feien constar una proposta de distribució 
de l’aprofitament del polígon entre les diferents propietats, i el repartiment de les 
despeses d’urbanització, manifestant que si s’estima l’al·legació, acceptaran el projecte 
de reparcel·lació que es redacti d’acord amb els criteris exposats en l’escrit.  
 
Si bé el contingut dels dos escrits es refereix a la futura gestió del planejament, el qual no 
és objecte del document sotmès a informació pública, es considera que pot facilitar la 
futura reparcel·lació una implantació de les edificacions resultants de la modificació 
d’acord amb el repartiment de l’aprofitament proposat, qüestió que sí és objecte del 
planejament.  
 
Per tot allò exposat, es proposa estimar l’al·legació informada i es reordena la volumetria 
d’acord amb el seu contingut.”  
 
D’acord amb el contingut dels referits informes, els redactors han introduït certes 
modificacions en el document aprovat inicialment. 
 
L’arquitecta municipal en l’informe tècnic emès amb data 1 de desembre de 2020 en 
relació amb el document esmenat, manifesta textualment el següent:  
 
“Vist que el redactor ha presentat el document de Modificació puntual del PGOU del 
Masnou en el sector 10 Llevant, "La Colomina" N3 i refosa de les modificacions del pla 
general anteriors en el sector, que incorpora les modificacions provinents d’al·legacions.  
 
El nou document justifica les esmenes introduïdes com a conseqüència de les 
al·legacions presentades.  
 
Per tot allò exposat informo favorablement el document de Modificació puntual del PGOU 
a l’àmbit del Polígon industrial “Camí del mig” per a l’aprovació provisional.”  
 
En data 2 de desembre de 2020 va tenir entrada en el registre general de l’Ajuntament 
l’escrit d’al·legacions presentat en l’oficina de correus amb data 26 de novembre de 2020, 
pel senyor (.../...) i altres signants, en relació amb la Modificació Puntual del Pla General 
d’Ordenació del Masnou en el sector 10 Llevant, "La Colomina" N3 i refosa de les 
modificacions del pla general anteriors en el sector i, donat que el termini d’informació 
pública de la referida documentació acabava el dia 30 de novembre de 2020, les 
al·legacions es van presentar dins d’aquell termini, havent-se de resoldre en l’acord 
d’aprovació provisional.  
La proposta d’acord que es va redactar i es va enviar als membres de la Comissió 
Informativa de Territori el dia 1 de desembre de 2020, no incloïa la resolució d’aquestes 
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al·legacions, per aquest motiu en data 4 de desembre de 2020 s’ha emès informe tècnic i 
jurídic en relació amb les mateixes, en el qual l’arquitecta municipal i la tècnica de gestió 
de l’Àrea de Territori manifesten textualment el següent:  
 
“Amb data 2 de desembre de 2020 va tenir entrada en el registre general de l’Ajuntament 
l’escrit d’al·legacions presentat en l’oficina de correus amb data 26 de novembre de 2020, 
pel senyor Óscar Pérez López i altres signants, en relació amb la Modificació Puntual del 
Pla General d’Ordenació del Masnou en el sector 10 Llevant, "La Colomina" N3 i refosa 
de les modificacions del pla general anteriors en el sector, la qual es va aprovar 
inicialment amb data 15 d’octubre de 2020.  
 
El termini d’informació pública de la referida modificació acabava el dia 30 de novembre 
de 2020, per tant, les al·legacions es van presentar dins d’aquell termini, havent-se de 
resoldre en l’acord d’aprovació provisional.  
Atès que la proposta de l’acord que es va redactar i es va enviar als membres de la 
Comissió Informativa de Territori el dia 1 de desembre de 2020, no incloïa la resolució 
d’aquestes al·legacions, s’haurà d’emetre informe tècnic i jurídic en relació amb les 
mateixes i s’haurà de redactar una nova proposta que inclogui la seva resolució.  
 
Entrant en el contingut de les al·legacions, en el referit escrit els signants manifesten, en 
síntesi el següent: 
 

- Infraccions de procediment:  
 

o Durant el període d’informació pública, no s’ha publicat l’expedient 
administratiu, incomplint el que preveuen els articles 85.4 del Decret  

 
o legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 

d’Urbanisme i l’article 23.5 a) del Decret 305/2006, pel qual s’aprova el 
Reglament de la Llei d’Urbanisme, només s’ha publicat la documentació 
tècnica.  

 
o No s’ha publicat l’anunci en un dels diaris de premsa periòdica de més difusió 

en l’àmbit d’aplicació de la Modificació, tal i com preveu l’article 23.b) del 
referit Reglament de la Llei d’Urbanisme.  

 
o No s’ha sol·licitat l’informe vinculant de la Comissió Territorial d’Urbanisme 

competent previst en l’article 99.2 a) del Text refós de la Llei d’Urbanisme.  
 
o No és possible la identificació dels titulars dominicals tal i com preveu l’article 

99.1a del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost.  
 

- Infraccions substantives:  
 

o S’ha qualificat l’actuació com de dotació i és d’urbanització, d’acord amb el 
que preveuen els articles 7.1a)2 i b) del RD legislatiu 7/2015 i de la DA 2a. 3 
del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, perquè altera la urbanització en 
l’àmbit que s’ordena i no es limita a incrementar les dotacions públiques d’un 
àmbit urbanitzat per reajustar la seva proporció amb la major edificabilitat i 
densitat dels usos residencials, sense requerir la reforma la urbanització 
preexistent, reordenant completament l’àmbit de referència, i no es tracta 
d’una actuació aïllada perquè ha calgut la definició d’un polígon d’actuació 
urbanística.  
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o Es produeix una reducció il·legal d’equipaments, ja que consideren que la 

qualificació actual d’equipament de la finca de l’avinguda Kennedy es refereix 
al seu destí públic no a la seva titularitat prèvia.  

 
o Possible infracció de l’article 57.3 del decret legislatiu 1/2010, perquè 

s’incompleix la reserva legal per habitatges concertat al PAU La Colomina 
nord.  

 
o Delimitació injustificada del polígon d’actuació urbanística discontinu PAU 

Colomina Nord, donat que la modificació no justifica de cap forma quina 
connexió guarden entre si els 5 subàmbits que es delimiten dins del PAU La 
Colomina nord.  

 
o Infracció de l’article 57.6 del Decret legislatiu 1/2010, donat que no consten 

els terminis per a la construcció dels habitatges de protecció oficial.  
 
o Infracció del l’article 57.8 del referit Decret legislatiu perquè manca la indicació 

del règim dels habitatges de protecció oficial.  
 
o Infracció de l’article 97.1 del Text refós de la Llei d’Urbanisme per la manca de 

justificació de l’interès públic de la modificació. Es posa en qüestió que els 
motius que justifiquen la modificació siguin d’interès públic.  

 
o Infracció de l’article 97.2b) del Text refós esmentat ja que denuncien la 

incoherència de la proposta amb el model d’ordenació del Pla General 
d’Ordenació Urbana en l’àmbit de l’antic Pla Parcial 10 .  

 
o Consideren que l’avaluació econòmica financera de la modificació no és 

suficient, d’acord amb el que preveuen els articles 59.1b) del Text refós de la 
Llei d’Urbanisme i l’article 76 del Reglament de la Llei d’Urbanisme.  

 
- Finalment, consideren que la Modificació del Pla General és nul·la de ple dret 

sol·licitant que es desisteixi per part de l’Ajuntament a la seva tramitació.  
 

A la vista de les esmentades al·legacions, les sotasignants informen el següent:  
 
Pel que fa a les infraccions de procediment denunciades, manifestar que en la tramitació 
de la present modificació del Pla General s’ha seguit el procediment previst en l’article 85 
del Decret legislatiu 1/2020, de 3 d’agost pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
d’Urbanisme i també s’ha donat compliment al que preveu l’article 83.2 de la Llei 39/2015, 
d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú, i no s’han produït les infraccions que 
manifesten els al·legants, en concret:  
 

- L’anunci de convocatòria a la informació pública es va publicar en el diari El Punt 
amb data 28 d’octubre de 2020.  

 
- En el present cas, no es donen les circumstàncies que obliguen a sol·licitar 

l’informe previst en l’article 99.2a) del Text refós de la Llei d’Urbanisme, donat que 
les determinacions del Pla General que es modifiquen tenen una vigència superior 
als 5 anys.  

- En quant a l’entitat dels propietaris de les finques incloses en l’àmbit de la 
modificació s’ha de dir que per tal de garantir allò que estableix l’article 5.1 del 
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Reglament (UE) 2016/679, de protecció de dades (RGPD), relatiu als principis del 
tractament de les dades personals, cal evitar que en els documents tècnics dels 
expedients urbanístics figurin dades de caràcter personal, d’acord amb les 
definicions que fa el Reglament esmentat en el seu article 4.1, a tal efecte, s’ha 
anonimitzat el contingut de la Modificació, no obstant consten les dades registrals 
de totes les finques, que permeten la consulta en el Registre de la Propietat.  

 
En quant a les infraccions substantives, s’ha de manifestar el següent:  
 

- En contra del que manifesten els signants de l’escrit d’al·legacions, la Modificació 
Puntual del Pla General d’Ordenació del Masnou en el sector 10 Llevant, "La 
Colomina" N3 és una actuació aïllada de transformació urbanística de dotació, 
tenint en compte que s’actua sobre sòl ja urbanitzat, augmentant l’edificabilitat i 
concentrant l’edificabilitat en algunes parcel·les, per alliberar sòl privat i fer 
possible la cessió de sistemes que passen a ser de titularitat pública sense que 
suposi la reordenació general de l’àmbit.  

 
- No s’infringeix l’article 100. 1 i 97.2d.3r del Decret legislatiu 1/2010 perquè la 

Modificació suposarà la cessió a l’Ajuntament de finques que actualment tenen la 
qualificació d’equipaments de titularitat privada els quals passaran a tenir la 
qualificació de sistemes d’equipaments i, per tant, un cop aprovat el corresponent 
projecte de reparcel·lació passaran a ser de domini públic.  

 
            La destinació pròpia dels béns de domini públic, a diferència dels béns privats,      
            és la seva utilització per a l'ús general o per a la prestació de serveis públics.  
 
            En aquest sentit, l’article 97.2 bis d) 3r del Decret legislatiu 1/2010, quan parla   
            de sistemes d’equipaments, es refereix a equipaments de titularitat pública, no  
            d’equipaments de titularitat privada. 
 

- No s’infringeix l’article 57.3 del Decret legislatiu 1/2010. L’art 26. Condicions 
especifiques de les illes C-8 i C-9, en la regulació de l’illa C-8, al punt d), indica 
que hi ha una previsió d’habitatge concertat en la UE-1 de 293,52m²st. Igualment 
en la regulació de la illa C-9 al punt d) indica que hi a una previsió d’habitatge 
concertat en la UE-8 de 285,02m²st. Així doncs, el total de la previsió d’habitatge 
concertat és de 578,54m²st.  

 
- Tal i com consta en la memòria del document, la Modificació del Planejament en 

l’àmbit de La Colomina té diferents objectius que justifiquen que l’àmbit del PAU 
La Colomina nord estiguin inclosos 5 subàmbits o 5 finques diferents i que són els 
següents:  

 

 L’adquisició de l’Ajuntament de sòl per destinar-lo a sistema d’equipaments, 
formant dues grans illes:  

 
o Una a la illa compresa entre el carrer d’Abat Escarré, l’avinguda 

Kennedy, el futur carrer que unirà la referida avinguda amb la 
continuació del Torrent de Can Gaio.  

o L’altre compresa entre el carrer de Sant Lluís, el passeig de 
Cristòfol Colom i la futura continuació del carrer d’Eduard Toldrà.  

 

 Canviar la tipologia residencial de baixa intensitat existent en el sector per altres 
tipologies també residencials més adequades amb les actuals necessitats 
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d’habitatge al Masnou, tal i com preveu el Pla Local d’Habitatge del Masnou, 
actualment en tramitació, així com l’increment del sòl reservat a sòl de protecció 
oficial.  

 

 La creació d’un nou àmbit d’espais lliures, aconseguint perllongar el corredor 
biològic previst en el Pla Parcial 10 Llevant.  

 
Aquests objectius són suficients per justificar la delimitació d’un àmbit discontinu i 
més tenint en compte que 4 dels 5 subàmbits es troben ubicats físicament molt 
propers.  

 
- En quant al punt 9 i 10 de les al·legacions s’ha donat compliment al que preveu 

l’article 99 del Text refós de la Llei d’Urbanisme, i en concret, amb el que preveu 
punt 1.b) del referit precepte en relació amb la previsió en el document de la 
modificació de l’agenda i del programa d’actuació del pla.  

 
- En quant a la manca de justificació de d’interès públic cal dir que aquest està 

justificat a la memòria però cal puntualitzar que:  
 

 L’interès públic de la modificació rau, per una banda, en l’obtenció de 
terrenys per la formació de dues grans illes qualificades de sistema 
d’equipament, que podran donar servei tant al centre educatiu com al 
centre esportiu que es troben al costat de la finca de l’avinguda Kennedy, i 
ampliar la zona de sistema d’equipament existent en el passeig de Cristòfol 
Colom.  

 

 Seguint en la línia de les dues modificacions anteriors aprovades a l’àmbit 
de La Colomina, l’interès d’aquestes modificacions, és el d’obtenir 
habitatge més assequible i sostenible. Canviar la tipologia residencial de 
baixa intensitat existent en el sector per altres tipologies també residencials 
més adequades amb les actuals necessitats d’habitatge al Masnou. Així 
com obtenir sòl reservat per habitatge de protecció oficial.  

 
- Tal i com s’ha manifestat anteriorment, la modificació vol continua amb la política 

d’habitatge aprovada en les dos modificacions anteriors a l’àmbit de La Colomina i 
establir el mateix model edificatori, amb edificis d’una alçada màxima de 
PB+2+SC amb una densitat que queda per sobre del rati de 100m² construïts per 
habitatge. Mantenint d’aquesta forma una solució urbanística més sostenible en 
contraposició de la solució de habitatges unifamiliars actual.  

 
- El document aporta una avaluació financera detallada. El cost mig de 210€/m² és 

un valor estàndard de cost d’urbanització.  
 
Per tot allò exposat, es proposa la desestimació de les al·legacions informades 
presentades per (.../...)”  
 
Atès el que especifica l’article 96, en relació amb l’article 85 del Decret legislatiu 1/2010, 
de 3 d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’urbanisme, i l’article 101.3 del 
mateix text legal, i en ús de les atribucions conferides a la Corporació municipal. 
 
Vist el dictamen favorable de la comissió Informativa de Territori amb data 9 de desembre 
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.- Estimar i desestimar les al·legacions presentades en el període d’informació 
pública en relació amb la Modificació Puntual del Pla General d’Ordenació del Pla 
General d’Ordenació en l’àmbit del sector 10 Llevant La Colomina N3, en el sentit que 
consta en els informes emesos per l’arquitecta municipal i la tècnica de gestió de l’Àrea 
de Territori, el contingut dels quals es reprodueixen textualment en la part expositiva del 
present acord de conformitat amb l’art. 88.6 de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, del 
procediment administratiu comú de les administracions públiques.  
 
SEGON.- Aprovar provisionalment la Modificació Puntual del Pla General d’Ordenació 
del Pla General d’Ordenació en l’àmbit del sector 10 Llevant La Colomina N3, i refosa de 
les modificacions del pla general anteriors en el sector redactada per l’arquitecte Pere 
Santamaria i Garcia, per encàrrec d’aquest Ajuntament a instància de l’Ajuntament del 
Masnou per Hèlix Arquitectes Associats, SLP en col·laboració amb l’arquitecte (.../...), 
amb els canvis introduïts com a conseqüència de les al·legacions presentades i que 
afecten fonamentalment a l’ordenació volumètrica de les edificacions.  
 
TERCER.- Remetre la modificació puntual esmentada, així com una còpia de l’expedient 
administratiu a la Comissió Territorial d’Urbanisme, a l’efecte de la seva aprovació 
definitiva.  
 
QUART.- Notificar els acords a les persones interessades. 
 
15. - Aprovació de la segona pròrroga del conveni entre DTES de la Generalitat de 
Catalunya, l'ATM, l'Ajuntament del Masnou i l'Empresa CASAS, SA per a la millora 
de les comunicacions mitjançant la millora dels serveis regulars de transport públic 
de viatgers i interurbà al Masnou. 
 
Vista la minuta del conveni entre el Departament de Territori i Sostenibilitat de 
l’Administració de la Generalitat de Catalunya, l’Autoritat de Transport Metropolità, 
l’Ajuntament del Masnou i l’empresa Casas, SA per a la millora de les comunicacions 
mitjançant la millora dels serveis regulars de transport públic de viatgers urbà i interurbà 
al Masnou. 
 
Atès que l’Ajuntament del Masnou considera necessari mantenir i millorar l’oferta de 
transport públic urbà i interurbà del Masnou assegurant la seva deguda connexió i 
coordinació a fi de garantir un millor servei als usuaris, a través de la signatura d’un 
conveni entre el Departament de Territori i Sostenibilitat de l’Administració de la 
Generalitat de Catalunya, l’Autoritat de Transport Metropolità, l’Ajuntament del Masnou i 
l’Empresa Casas, SA. 
 
Vist l’informe favorable emès en data 26 de novembre de 2020 per la  tècnica de Mobilitat 
i Via Pública en relació l’aprovació de la segona prorroga del conveni entre el 
Departament de Territori i Sostenibilitat de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, 
l’Autoritat de Transport Metropolità, l’Ajuntament del Masnou i l’empresa Casas, SA. 
 
Atès el que estableix l’article 30.1 de la Llei 12/1987, de 28 de maig, de regulació del 
transport de viatgers per carretera mitjançant vehicles de motor, en concordança amb els 
articles 57 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local, en la 
redacció donada per la Llei 27/2013, de 30 de desembre, de racionalització i sostenibilitat 
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de l’Administració Local (en endavant LRSAL) i 191 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 
d’abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya. 
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Territori amb data 9 de 
desembre de 2020. 
 
En virtut de tot el que s’ha exposat, es proposa, al Ple de la corporació l’adopció dels 
acords següents: 
 
Primer. Aprovar la segona prorroga del  conveni entre el Departament de Territori i 
Sostenibilitat de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, l’Autoritat de Transport 
Metropolità, l’Ajuntament del Masnou i l’empresa Casas, SA per a la millora de les 
comunicacions mitjançant la millora dels serveis regulars de transport públic de viatgers 
urbans i interurbà al Masnou.  
 
Segon. Facultar l’alcalde per a la gestió posterior i la signatura de tots els documents 
necessaris per fer efectiu l’acord anterior. 
 
Tercer. Notificar el present acord al Departament de Territori i Sostenibilitat de 
l’Administració de la Generalitat de Catalunya, a l’Autoritat del Transport Metropolità i a 
l’Empresa Casas, SA. 
 
16. - Aprovació inicial de la modificació de l'Ordenança reguladora de les terrasses 
d'establiments de restauració i assimilats als espais públics 
 
En sessió celebrada el dia 15 de febrer de 2018, el Ple de l’Ajuntament del Masnou va 
aprovar inicialment l’Ordenança municipal reguladora de les terrasses d’establiments de 
restauració i assimilats als espais públics, la qual va esdevenir aprovada definitivament 
en no presentar-se al·legacions durant el període d’informació pública.  
 
L’Ordenança aprovada definitivament va ser publicada en el Butlletí Oficial de la Província 
de Barcelona de data 23 de maig de 2018.  
 
L’article 6.2 de l’Ordenança estableix que als carrers amb voreres d’amplada entre 
1,20 metres i menys de 3,70 metres, les terrasses es podran situar a la calçada, 
d’acord amb les condicions que es defineixen en el mateix precepte.  
 
Així mateix, l’article 6.3 del mateix text reglamentari prohibeix la instal·lació de 
terrasses en els carrers amb voreres d’amplada inferior a 1,20 metres. 
 
Des de l’equip de govern s’ha proposat modificar l’amplada mínima de les voreres en les 
quals es poden instal·lar terrasses, reduint-la a 90 centímetres, enlloc del 1,20 metres 
actual, per tal d’afavorir l’activitat del major número possible d’empresaris.  
 
Amb data 24 de novembre de 2020 l’aparelladora municipal va emetre informe en relació 
amb la referida proposta en el qual manifestava textualment el següent:  
 
“L’equip de govern proposa la modificació de l’ordenança reguladora de les terrasses 
d’establiments de restauració i assimilats als espais públics en relació a l’amplària mínima 
de la vorera per tal d’afavorir a un major número d’empresaris per a la seva activitat, 
establint com a amplària de vorera mínima, apta per instal·lar terrasses a sobre de 
calçada, 90 centímetres enlloc dels 120 centímetres actuals, segons especifiquen els 
articles 6.2 i 6.3.  
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La tècnica que subscriu informa que no hi ha cap normativa vigent que estableixi res en 
contra d’aquesta proposta, així com no es considera cap inconvenient tècnic per a la seva 
aprovació.” 
 
Atès que, d’acord amb la finalitat esmentada, és objecte d’aquesta modificació de 
l’ordenança, afavorir l’activitat del major número possible d’empresaris.   
 
Atès que l’aprovació de les ordenances municipals és una competència atribuïda al Ple 
de la corporació amb caràcter indelegable, de conformitat amb els articles 22.1d) i 22.4 
de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.  
 
Atès que el procediment d’aprovació de les ordenances locals n’exigeix l’aprovació inicial, 
la submissió a informació pública, la concessió d’audiència als interessats i l’aprovació 
definitiva amb la publicació posterior del text íntegre.  
 
Atès que, de conformitat amb el que preveu l’article 47 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
l’aprovació d’aquesta Ordenança només requereix majoria simple.  
 
Vist el que estableixen els articles 49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 
bases de règim local, 178 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, així com els articles 60 a 66 
del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i 
serveis dels ens locals, en relació amb l’aprovació de les ordenances municipals. 
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Territori amb data 9 de 
desembre de 2020. 
 
Per tot l’exposat, i en virtut de les competències conferides a l’article 22.2.d) de la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, es proposa, al Ple de la  
Corporació, l’adopció dels següents ACORDS: 
 
PRIMER.- Aprovar inicialment la modificació de l’Ordenança municipal reguladora de les 
terrasses d’establiments de restauració i assimilats (art. 6.2 i 6.3), de conformitat amb el 
que el que consta en la part expositiva del present acord.  
 
SEGON.- Sotmetre l’expedient a informació pública per termini de trenta dies hàbils, a fi 
que s’hi puguin presentar al·legacions i reclamacions, mitjançant inserció dels anuncis 
corresponents en el Butlletí Oficial de la Província, en el Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya, en un dels mitjans de comunicació escrit diària, en la publicació “El Masnou 
Viu”, en el tauler d’edictes físic i electrònic de l’Ajuntament, i en el portal de transparència 
de la web municipal. L’esmentat termini començarà a comptar des de l’endemà de la 
darrera de les publicacions oficials esmentades. 
 
L’expedient es podrà consultar a la Unitat d’Urbanisme de l’Ajuntament del Masnou, 
situada en el passeig de Prat de la Riba, núm. 1 del Masnou, de dilluns a divendres, de 
8:30 a 14:00 hores, i al portal de transparència de la web municipal (www.elmasnou.cat). 
 
TERCER.- Concedir audiència als interessats, a l’efecte de presentació d’al·legacions i 
reclamacions, mitjançant la notificació dels presents acords i la tramesa d’una còpia del 
text íntegre de la modificació de l’Ordenança. El termini d’audiència serà de trenta dies 
hàbils a comptar des del dia següent a la data de recepció de la notificació.  
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QUART.- Disposar que, en el cas que no es formulin al·legacions, reclamacions o 
suggeriments durant el termini d’informació pública, l’ordenança que ara s’aprova 
inicialment es considerarà aprovada definitivament a tots els efectes, sense necessitat de 
cap tràmit ulterior. 
 
17. - Contesta de l'Equip de Govern als precs i les preguntes de la sessió anterior 
 
18. - Precs i preguntes adreçats a l'Equip de Govern 
 
19. - Declaració institucional presentada pel Grup Municipal d'ERC-AM en defensa 
de la unitat de la llengua catalana. 
 
La llengua catalana, parlada de Salses a Guardamar i de Fraga a l’Alguer, deriva d’una 
continuïtat lingüística mil·lenària que ha donat lloc a una realitat unitària dins la seva 
diversitat, tal com ho reconeix la lingüística romànica partint dels criteris científics 
habituals. Aquesta unitat lingüística no es veu en cap cas qüestionada per l’existència 
d’altres denominacions territorials, tradicionals o populars, com ara alguerès, valencià, 
mallorquí, menorquí, eivissenc, andorrà, formenter o fragatí. En tots els casos, aquestes 
denominacions alternatives es refereixen a la mateixa llengua, avui parlada per més de 
deu milions de ciutadans europeus. 
 
En efecte, l’existència d’aquestes denominacions alternatives no fa sinó palesar que el 
català és la llengua pròpia de tots aquests territoris: de Catalunya, del País Valencià, de 
les Illes Balears, de la Catalunya del Nord, de la Franja de Ponent, de l’Alguer i d’Andorra. 
 
Aquesta unitat lingüística ha patit, en les darreres dècades, diversos intents de 
fragmentació per part d’algunes instàncies i institucions públiques fet especialment greu, 
atès que no només constitueix un atac frontal envers un patrimoni lingüístic que hauria de 
ser orgullosament compartit pels estats i regions d’Andorra, Espanya, França i Itàlia, sinó, 
també, un menysteniment absolut del rigor científic i acadèmic dels experts en la matèria 
filològica. 
 
En el cas de les institucions públiques espanyoles, ha quedat constatat que la 
denominació de valencià, emprada oficialment a la Comunitat Valenciana, ha servit de 
pretext perquè l’advocacia de l’Estat considerés que la llengua pròpia d’aquest territori no 
és la mateixa que la de Catalunya o la de les Illes Balears. En el mateix sentit, diverses 
pàgines web d’organisme oficials com ministeris i altres ens estatals, ofereixen les 
opcions lingüístiques de català i valencià separadament –com si fossin llengües 
diferents–. Això suposa no només una despesa addicional i supèrflua sinó també un dany 
cultural injustificat. 
 
El fet que des de les institucions públiques no s’assumeixi amb naturalitat la unitat de la 
llengua catalana es tradueix en una manca de coordinació en les polítiques culturals dels 
diversos governs dels territoris de llengua catalana. 
 
Els centres culturals i acadèmics de referència, com l’Institut Ramon Llull, haurien de 
poder comptar amb la participació de tots els governs de les comunitats autònomes on el 
català es llengua oficial, quelcom que avui no és possible pel temor que això pugui 
generar falses polèmiques a propòsit de la unitat de la llengua. 
 
Una altra conseqüència d’aquesta manca de coordinació política és que la reciprocitat 
total dels mitjans audiovisuals en llengua catalana arreu dels territoris on és oficial, no és 
encara possible, més enllà de qüestions tècniques de segon grau, per un motiu molt 
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similar. I, finalment, el fet de no assumir la unitat lingüística en les polítiques públiques 
genera disfuncions com ara que els continguts audiovisuals doblats en català pels 
governs i televisions públiques dels diversos territoris no puguin compartir-se 
recíprocament, sinó que calgui, fins i tot, en alguns casos, doblar dues o tres vegades en 
diferents varietats dialectals els mateixos continguts, la qual cosa és especialment 
perjudicial en un sector clau per al foment de l’ús social del català entre les generacions 
més joves com és l’audiovisual. 
 
El Segon Congrés Internacional de la Llengua Catalana, celebrat l’any 1986, ja va 
reclamar la coordinació entre els territoris de llengua catalana a la manera de la Unió de 
la Llengua Neerlandesa: una comissió intergovernamental per a la coordinació de les 
polítiques lingüístiques; una comissió interparlamentària, per vetllar per la coherència 
entre les legislacions lingüístiques, i un consell de la llengua i de les lletres que agrupi les 
institucions acadèmiques i culturals més rellevants. Aquesta proposta, tanmateix, no s’ha 
fet mai realitat, de manera que la llengua catalana, i els seus parlants, continuen patint 
aquesta manca de coordinació política i administrativa. 
 
D’altra banda, el febrer del 2017 els governs de Catalunya, la Comunitat Valenciana i les 
Illes Balears van signar l’anomenada Declaració de Palma, un text que pretenia posar les 
bases d’una veritable cooperació cultural i lingüística entre els governs d’aquests territoris 
però que, finalment, no s’ha materialitzat en polítiques públiques concrets. 
 
Per tot això, el Ple de l’Ajuntament de l’Ajuntament del Masnou, a proposta de la 
Plataforma per la Llengua, adopta els següents: 
 
ACORDS: 
 
1.- Reconèixer i declarar la unitat de la llengua catalana, sense que aquest fet suposi 
menystenir altres denominacions existents. 
 
2.- Rebutjar qualsevol mesura que imposi impediments normatius, administratius, tècnics 
o socials als ciutadans de les comunitats autònomes on aquesta llengua és oficial de 
poder viure amb normalitat i amb garanties aquesta unitat lingüística. 
 
3.- Instar al Govern de l’Estat a reconèixer públicament i oficial la unitat de la llengua 
catalana, a corregir els serveis, ens i polítiques públiques que la qüestionen i a vetllar 
perquè cap institució pública o empresa privada de l’Estat espanyol fomenti el 
secessionisme lingüístic català en la seva activitat. 
 
4- Notificar aquest acords a la Plataforma per la Llengua, al Govern de la Generalitat de 
Catalunya i al Parlament de Catalunya, al Govern de la Generalitat Valenciana i a les 
Corts valencianes, al Govern de les Illes Balears i al Parlament de les Illes Balear, al 
Govern d’Espanya, al Congrés dels Diputats i al Senat, i fer-los públics mitjançant els 
canals habituals de que disposa l’Ajuntament del Masnou. 
 
20. - Declaració institucional presentada pels grups municipals del PSC-CP i ERC-
AM de suport al poble Saharaui davant l'escalada militar al Sàhara occidental. 
 
El passat 9 de novembre, el govern de la República Àrab Sahrauí Democràtica (RASD) 
va emetre un comunicat en el que posava en alerta el Consell de Seguretat de Nacions 
Unides i la comunitat internacional de la situació que s’està vivint al Guerguerat, al sud-
oest del Sàhara Occidental, i les seves possibles conseqüències.  
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El Guerguerat és una petita àrea geogràfica del Sàhara Occidental situada a prop d’11 
km de longitud a la frontera amb la República Islàmica de Mauritània i a 5 km de l’Oceà 
Atlàntic. El regne del Marroc va obrir il·legalment una bretxa al mur que separa el Sàhara 
Occidental ocupat pel Marroc dels els territoris alliberats del Sàhara Occidental controlats 
per la RASD, i la va asfaltar l’agost de 2016 per facilitar el trànsit de vehicles que 
transporten recursos naturals espoliats del Sàhara Occidental que es comercialitzen a 
tercers països.  
 
Després de 45 anys d'incompliment constant de les resolucions de Nacions Unides per 
part del Regne del Marroc, desenes de civils sahrauís van decidir manifestar-se 
pacíficament des del passat 21 d’octubre, bloquejant la carretera que creua la bretxa del 
Guerguerat i que diàriament és utilitzat per camions de mercaderies que entren i surten 
sense cap control per part de cap autoritat civil ni per part de la Missió de les Nacions 
Unides per el Referèndum del Sàhara Occidental (MINURSO).  
 
El passat 13 de novembre, l’exèrcit del Marroc va entrar a la zona del Guergerat per 
trencar el bloqueig dels manifestants i formar un passadís per facilitar el pas de tot tipus 
de vehicles en la franja que separen la duana marroquina amb República Islàmica de 
Mauritània. La resposta del Front Polisario va ser denunciar aquests fets davant del 
Consell de Seguretat de Nacions Unides, enviar efectius militars a prendre posicions 
davant un eventual enfrontament armat, i anunciar la represa d’hostilitats.  
 
La bretxa del Guerguerat és, en sí mateixa una violació de les clàusules de l'Acord Militar 
Nº1 signat pel govern de la RASD i el Regne del Marroc l’any 1991. Un fet que va dur al 
govern de la RASD ha declarar que la irrupció de qualsevol element marroquí, ja fos 
militar, de seguretat o civil, en aquesta zona alliberada del seu territori, coneguda com a 
"zona de separació", seria considerada una agressió flagrant a la que la part sahrauí 
respondria en legítima defensa de la seva sobirania nacional. Aquesta situació suposaria 
la fi de l'alto el foc i l'esclat d'una nova guerra a la regió.  
 
Davant d’aquesta situació, expressem la nostra preocupació per aquesta escalada de 
tensió que podria revifar el conflicte armat al Sàhara Occidental, i és per aquest motiu 
que, a proposta de la Coordinadora catalana d’Ajuntaments solidaris amb el poble 
sahrauí i el Fons català de cooperació al desenvolupament, proposem al Ple de la 
corporació l’adopció dels següents ACORDS:  
 
PRIMER.- Instar el Regne del Marroc a què compleixi els acords internacionals i, en 
concret, el Pla d’arranjament (Resolució 690 del Consell de Seguretat de les Nacions 
Unides del 29 d’abril de 1991), i que retiri de forma immediata els seus efectius militars 
del Guerguerat i deixi d’utilitzar el Guerguerat o un altre pas del sud-oest del territori 
sahrauí per comunicar-se amb Mauritània. 
 
seva missió de pau en aquest territori (Missió de Nacions Unides per al Referèndum al 
Sàhara Occidental -MINURSO), perquè assumeixin el seu mandat i vetllin pel respecte i 
el compliment de la Resolució 690 del Consell de Seguretat de les Nacions Unides del 29 
d’abril de 1991 que contempla la realització d’un referèndum d’autodeterminació, i que 
assignin un nou Enviat Especial per al Sàhara Occidental, plaça vacant des del maig de 
2019, que pugui liderar la transició cap a la celebració d’aquest referèndum 
d’autodeterminació, tal com es preveu a Resolució 690 del Consell de Seguretat de les 
Nacions Unides del 29 d’abril de 1991.  
TERCER.- Demanar a totes les administracions, al govern de Catalunya, al govern de 
l’Estat espanyol, a les institucions europees, així com a les Nacions Unides que 
promoguin de manera activa la inclusió d’un mecanisme d’observació i protecció dels 
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drets humans de la població sahrauí per part de la MINURSO i, alhora, vetllin per 
preservar l’esperit pacífic, desmilitaritzat i democràtic en la resolució del conflicte, així 
com la pressa de mesures davant l’explotació il·legal dels recursos naturals per part del 
Regne del Marroc al Sàhara Occidental, i facin totes les gestions perquè s'alliberin els 
activistes sahrauís presos.  
 
QUART.- Donar suport al poble sahrauí tot participant en els diversos espais que 
treballen en aquest sentit com la Coordinadora d’Ajuntaments Solidaris amb el poble 
Sahrauí, i el Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, i seguir col·laborant amb 
les entitats locals de solidaritat amb el poble sahrauí a través dels projectes de 
cooperació i d’ajuda humanitària que garanteixen els drets humans de les persones 
sahrauís.  
 
CINQUÈ.- Enviar aquesta resolució a la Secretaria General de Nacions Unides, a la 
Comissió Europea, al Ministeri d’Afers Exteriors i Cooperació del govern d’Espanya, al 
Departament d’Acció Exterior, Afers Institucionals i Transparència de la Generalitat de 
Catalunya, a l’Intergrup Pau i Drets Humans al Sàhara Occidental del Parlament de 
Catalunya, a la Delegació del Front Polisario a Catalunya, a la Coordinadora Catalana 
d’Ajuntaments Solidaris amb el poble Sahrauí, a la Federació ACAPS, i al Fons Català de 
Cooperació al Desenvolupament, així com fer-la pública mitjançant els canals habituals 
de l’Ajuntament del Masnou. 
 
21. - Declaració institucional presentada pels grups municipals de PSC-CP i ERC-
AM en commemoració del dia internacional de les persones amb discapacitat. 
 
El 3 de desembre des de 1992 es celebra el Dia Internacional de les Persones amb 
Discapacitat, després que així quedés instaurat per l'Assemblea General de les Nacions 
Unides per ajudar a visualitzar de forma específica els obstacles i barreres que té aquest 
col·lectiu de persones, que ha Catalunya quantifiquen en el 9% de la població.  
 
Les persones amb discapacitat no són un grup homogeni i no són diferents a la resta de 
les persones en quan a les seves aspiracions i desitjos. Són ciutadans i ciutadanes de ple 
dret i és obligació de totes les administracions eliminar les traves i barreres que 
impedeixen la seva plena participació en la societat en que vivim.  
 
En aquests moment on la pandèmia de la COVID-19 ens està colpejant amb duresa i on 
les conseqüències de les mesures de contenció de la malaltia ens han submergit en un 
crisi econòmica i social sense precedents, com a societat hem d’estar molt amatents a 
l’efecte que les restriccions podem causar en la ciutadania, sobretot en els col·lectius més 
vulnerables i fer tot el possible perquè es pal·liïn els efectes nocius. En aquest sentit 
convé recordar que l’OMS ja des del mes de març va alertar que les persones amb 
discapacitat són un grup especialment vulnerable, amb un major risc de contagi que la 
població general i va alertar sobre les dificultats concretes que poden tenir, entre les que 
volem destacar:  
 
-barreres a l’hora de posar en pràctica mesures d’higiene bàsiques, com ara rentar-se les 
mans (els lavabos o piques poden ser-los físicament inaccessibles, o bé una persona 
podria tenir dificultats a l’hora d’ajuntar les mans i fregar-se-les bé)  
 
-dificultat a l’hora de distanciar-se socialment, ateses les seves necessitats d’ajuda 
addicionals (o perquè estan internats en alguna institució)  
 
-restriccions per poder tocar coses per obtenir informació de l’entorn o bé ajuda física  



 
 
 
RELACIÓ DE PROPOSTES DEL PLE MUNICIPAL 17 de desembre de 2020 

 
Núm. PLE2020000014  

 

Expedient núm. PLE2020000014  

   

A
C

T
S

1
0
0
5
 

v
. 
2
0
1
7
/1

1
 

41 

 
-barreres a l’hora d’accedir a la informació sobre salut pública  
 
Així mateix adverteix que les persones amb discapacitat i les seves famílies també 
podrien quedar afectades d’una manera desproporcionada pel brot a causa d’una 
interrupció greu dels serveis dels quals depenen i per tant, demana que es prenguin les 
mesures oportunes des de les administracions competents.  
 
Convé recordar també que l'Assemblea General de les Nacions Unides estableix 
mesures, tant de no discriminació com d'acció positiva, que els estats han d'implantar per 
garantir que les persones amb discapacitat puguin gaudir dels seus drets en igualtat de 
condicions com la resta de persones.  
 
També aspira a potenciar el respecte per la dignitat humana, la igualtat i la llibertat 
personal, tot propiciant la inclusió social basant-se en determinats principis: vida 
independent, no discriminació, accessibilitat universal, normalització de l’entorn i diàleg 
civil, entre d’altres.  
 
El 2013 es va aprovar la Llei General de les Persones amb Discapacitat i de la seva 
inclusió social, que pretenia garantir les condicions bàsiques de no discriminació i 
accessibilitat universal. 
 
Per tots aquests motius, els grups municipals del PSC-CP i ERC-AM proposen al Ple de 
l’Ajuntament del Masnou l’adopció dels següents ACORDS:  
 
PRIMER.- Declarar la setmana del 3 de desembre com a la setmana de la visualització 
de les persones amb discapacitat.  
 
SEGON.- Reclamar el finançament suficient a la Generalitat de Catalunya per a 
desenvolupar les polítiques d’accessibilitat, així com el suport de les institucions per a 
l’elaboració d’un pla d’accessibilitat local.  
 
TERCER.- Prendre el compromís per part de l’Ajuntament del Masnou de treballar per a 
garantir l’accessibilitat universal i, general, facilitar la qualitat de vida a les persones amb 
discapacitat.  
 
QUART.- Traslladar aquests acords a la Generalitat de Catalunya, a les organitzacions 
municipalistes FMC i ACM i les entitats i organitzacions de persones amb discapacitat del 
municipi, i fer-los públics mitjançant els canals de comunicació habituals de l’Ajuntament 
del Masnou. 
 
 


