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Assistència 

 
 
President:  
Sr. Jaume Oliveras i Maristany, Alcalde (ERC-AM-AM) 
 
 
Membres del ple dret: 
Sra. Sílvia Folch Sánchez, tinenta d’alcalde primera (ERC-AM-AM) 
Sr. Ricard Plana Artús, tinent d’alcalde segon (ERC-AM-AM) 
Sra. Cristina Ramos Santamaria, tinenta d’alcalde tercera (ERC-AM-AM) 
Sr. Sergio González Fernández, regidor (ERC-AM-AM) 
Sra. Neus Tallada Moliner, regidora (ERC-AM-AM) 
 
Regidors convocats a efectes informatius: 
Sr. Albert Alfaro Giró, regidor (ERC-AM-AM)  
Sra. Yulay Martínez Castillo, regidora (ERC-AM-AM) 
 
Secretari general:  
Sr. Gustau Roca Priante 
 
Interventor: 
Sr. César Romero García 
 
S’excusa per la seva absència:  
Sr. Josep Oriol Fernández Saltor, regidor (ERC-AM-AM) 
 
També assisteix a la reunió: 
Sr. Alexandre Álvarez Mena, Gerent 
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La presidència obre l’acte, s’hi despatxen els assumptes inclosos en l'ordre del dia tramès 
juntament amb la convocatòria. 
 

1. - Aprovació de  les ordenacions singulars de la plaça Nova de les Dones del 
Tèxtil i el Bar del Poliesportiu Municipal 
 

Vist que el Ple de l’Ajuntament del Masnou, en sessió celebrada el dia 15 de febrer de 
2018, va aprovar inicialment l’Ordenança municipal reguladora de les terrasses 
d’establiments de restauració i assimilats als espais públics. 
 
Atès que l’expedient es va sotmetre a informació pública pel termini de trenta dies hàbils, 
transcorregut el qual, l’acord d’aprovació inicial de l’Ordenança va esdevenir definitiu i va 
entrar en vigor un cop el seu text íntegre es va publicar en el Butlletí Oficial de la 
Província de data 23 de maig de 2018. 
 
Vist que en la referida Ordenança s’estableixen dos règims:  
 

- Els espais per a la implantació de terrasses amb ordenació estàndard, per a la 
implantació de terrasses en voreres. 
 

- Els espais amb ordenació singular, reservats  per a la implantació de terrasses en 
espais lliures públics o en espais privats d’ús públic de morfologia irregular o 
d’estructura espaial peculiar, així com els carrers de plataforma única, l’ordenació 
dels quals s’establirà en una fitxa que serà redactada per l’Ajuntament, a iniciativa 
pròpia o a instància d’un tercer.  

 
Vist que els Serveis Tècnics municipal de l’Ajuntament del Masnou van redactar les fitxes 
d’espais corresponents a les ordenacions següents:  
 

- Sector carrer de Pere Grau 
- Plaça d’Ocata 
- Plaça de Marcel·lina Monteys 
- Plaça de Miquel Martí i Pol 
- Plaça Nova de les Dones del Tèxtil 
- Bar del Poliesportiu municipal 

 
Vist que aquestes fitxes es van sotmetre a informació pública durant el període de 30 dies 
mitjançant publicació en el Butlletí Oficial de la Província de data 24 de juliol de 2019, 
publicació a l’e-tauler i al web municipal i que també s’ha donat audiència als interessats. 
 
Vist que, segons consta en l’expedient, han tingut entrada en el Registre general de 
l’Ajuntament els escrits d’al·legacions següents:  
 

- El representant  del Restaurant Orfila, en relació amb l’ordenació singular de 
la Plaça Nova de les Dones del Tèxtil. 

- El representant del Frankfurt Boada, en relació amb el mateix espai.  
 

Vist que amb data 2 d’octubre de 2019 els Serveis Tècnics municipals han emès informe 
sobre les al·legacions presentades.  
 
Vist que el següent interessat ha presentat un escrit manifestant la seva voluntat de no 
presentar al·legacions:  

  
- El representant del bar restaurant Cachirulo. 
- La representant del bar l’Amagatall. 

 
Atès que l’article 7 de l’Ordenança municipal reguladora de les terrasses d’establiments 
de restauració i assimilats als espais públics determina que cada espai tindrà la seva 
corresponent fitxa d’ordenació singular, que serà redactada per l’Ajuntament a iniciativa 
pròpia o a instància d’un tercer i seguirà la següent tramitació:  
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a) Se sotmetrà a informació pública per un període de trenta dies, i es donarà 

audiència a la persona que hagi sol·licitat instal·lar la terrassa en aquest espai, si 
aquest és el cas. 
 

b) Transcorregut el termini previst a l’apartat anterior, la proposta d’ordenació 
singular se sotmetrà a acord de la Junta de Govern, previ informe favorable de la 
Comissió Informativa corresponent. 
 

c) L’acord adoptat es notificarà al sol·licitant de l’ocupació i a les persones que hagin 
presentat al·legacions durant el període d’informació pública, si aquest és el cas. 

 
D’aquest acord es donarà compte als Grups Municipals del Consistori. 
 
Vist l’informe emès per la Tècnica de Gestió de l’Àrea de Territori amb data 2 d’octubre 
de 2019 en el que conclou que  tot i no haver transcorregut el termini d’audiència concedit 
als interessats, tenint en compte els escrits presentats tant d’al·legacions, com de 
renúncia a la seva presentació, es pot considerar que es pot continuar la tramitació dels 
espais amb ordenació singular corresponents a la plaça Nova de les Dones del Tèxtil i al 
Bar del Poliesportiu Municipal, ja que tots els notificats com a interessats ja s’han 
pronunciat i pel que fa a la resta d’espais singulars sotmesos a informació pública, caldrà 
esperar a que acabi el termini concedit als interessats perquè efectuïn al·legacions.  
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Territori amb data 9 d’octubre de 
2019. 
 

Aquest acord de la Junta de Govern es pren en virtut de les delegacions efectuades per 
l’Alcalde d’aquest ajuntament, mitjançant Decret número 1451, de data 17 de juny de 
2019, i publicat al BOPB de data 26 de juny de 2019.  
 

Per tot l’anterior, s’adopten, a la Junta de Govern Local, els acords següents: 
 
Primer-  Aprovació de  les ordenacions singulars de la plaça Nova de les Dones del Tèxtil 
i el Bar del Poliesportiu Municipal. 
 
Segon-  Notificar l’acord als interessats. 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat.  
 
Votació 
El Sr. Jaume Oliveras i Maristany, la Sra. Sílvia Folch Sánchez, el Sr. Ricard Plana Artús, 
la Sra. Cristina Ramos Santamaria, el Sr. Sergio González Fernández i la Sra. Neus 
Tallada Moliner, hi voten a favor. 
 
L’alcalde aixeca la sessió, de la qual, com a secretari general, estenc aquesta acta i la 
certifico a l’efecte que en quedi constància degudament, la qual firma el president amb 
mi. 
 
 


