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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. Ernest Suñé Nicolás, tinent d’alcalde segon (PSC-CP)              
Sr. Ricard Plana Artús, tinent d’alcalde tercer (ERC-AM-AM)                       
Sra. Maria Llarás Vázquez, tinenta d’alcalde quarta (PSC-CP)          
Sra. Cristina Ramos Santamaria, tinenta d’alcalde cinquena (ERC-AM-AM) 
Sra. Anna Torrijos López, tinenta d’alcalde sisena (ERC-AM-AM) 
 
Regidors convocats a efectes informatius: 
Sr. Sergio González Fernández, regidor (ERC-AM-AM) 
Sra. Neus Tallada Moliner, regidora (ERC-AM-AM) 
Sr. Albert Alfaro Giró, regidor (ERC-AM-AM) 
Sra. Yulay Martínez Castillo, regidora (ERC-AM-AM) 
Sra. Mónica González Huerva, regidora (PSC-CP) 
 
Secretari general:  
Sr. Gustau Roca Priante 
 
Interventora: 
Sra. Maria Teresa Fernández Hinojosa 
 
S’excusa per la seva absència:  
Sr. Alexandre Álvarez Mena, Gerent 
 
També assisteix a la reunió: 
Sra. Núria Creus Maristany, Cap de gabinet d’Alcaldia 
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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 dels horaris de funcionament i períodes d’aplicació del servei 
d’estacionament de vehicles en superfície. 
 
“Vist que en data 18 de febrer de 2021 el Ple de l’Ajuntament del Masnou va aprovar 
inicialment l’expedient d’establiment del servei públic municipal d’estacionament regulat 
de vehicles de l’Ajuntament del Masnou, que conté la memòria justificativa, el projecte 
d’establiment i el projecte de reglament del servei. 
 
Atès que l’expedient es va sotmetre a informació pública durant el termini de trenta dies 
hàbils, amb la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, amb número 
8356, de data 4 de març de 2021, a l’e-tauler des del 25 de febrer al 12 d’abril de 2021, 
en el diari el Punt Avui de data 1 de març de 2021 i en el Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona en data 25 de febrer de 2021. 
 
Atès que en no haver-se presentat reclamacions ni al·legacions durant el termini 
d’exposició pública, en data 13 d’abril de 2021 va quedar automàticament elevat a 
definitiu l’acord plenari d’aprovació inicial de 18 de febrer de 2021, esdevenint derogats el 
Reglament de l’aparcament del Mercat Vell, el Reglament de l’aparcament de l’IIla Centre 
(plaça Nova de les Dones  del Tèxtil) i el Reglament regulador del servei d’estacionament 
amb limitació horària de vehicles a l’espai públic del municipi del Masnou, a la vista de la 
disposició final cinquena del reglament del servei d’estacionament regulat de vehicles. 
 
Vist que el reglament del Servei públic municipal d’estacionament regulat de vehicles, 
aprovat definitivament pel Ple de l’Ajuntament en data 13 d’abril de 2021 estableix en el 
Capítol 2. Règim d’ús del servei d’estacionament de vehicles en superfície, a l’article 9.7 
– Zona Blava, i a l’article 11.5 - Zona Taronja que els dies de la setmana, horaris i 
temporades de funcionament seran els que aprovi la Junta de Govern Local, previ 
dictamen de la comissió informativa competent en els assumptes relacionats amb la 
mobilitat urbana. 
 
Vist l’informe de la tècnica de Mobilitat i Via pública de data 11 de maig de 2021, en el 
que proposa sotmetre a informe de la Comissió Informativa de Territori, amb caràcter 
d’urgència, l’aprovació dels horaris de funcionament i períodes d’aplicació del servei 
d’estacionament de vehicles en superfície, que seguidament es detallen: 
 
Zona blava  
La zona blava estarà en funcionament tots els dies de l’any, excepte els dies festius.  
a. Dies laborables, de dilluns a divendres, de 9 a 13 hores i de 17 a 20 hores.  
b. Dissabtes no festius, de 9 a 13 hores.  
c. Resten exclosos tots els diumenges i dies festius.  
 
Zona taronja  
S’estableix com a temporada estival d’aplicació el període entre l’1 de juny i el 30 de 
setembre.  
a. De dilluns a diumenge, de 10 a 20 hores. 
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Territori amb data 12 de maig de 
2021. 
 
Aquests acords de la Junta de Govern es prenen en virtut de les delegacions efectuades 
per l’Alcalde d’aquest ajuntament, mitjançant Decret número 2254, de data 23 de 
novembre de 2020 i publicat al BOPB de data 1 de desembre de 2020. 
 
Vistes les atribucions delegades a la Junta de Govern Local per l’acord del Ple 
extraordinari del 4 de juliol de 2019. 
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Per tot l’anterior, s’adopten, a la Junta de Govern Local, els acords següents: 
 
Primer- Aprovar els horaris de funcionament i períodes d’aplicació del servei 
d’estacionament de vehicles en superfície en els termes que es detallen a la part 
expositiva d’aquesta proposta. 
  
Segon-  Notificar l’acord als interessats.” 
 
Resultat: Aprovat per unanimitat. 
 
Votació 
El Sr. Jaume Oliveras i Maristany (ERC-AM-AM), la Sra. Sílvia Folch Sánchez (ERC-AM-
AM), el Sr. Ernest Suñé Nicolás (PSC-CP), el Sr. Ricard Plana Artús (ERC-AM-AM), la 
Sra. Maria Llarás Vázquez (PSC-CP), la Sra. Cristina Ramos Santamaria (ERC-AM-AM) i  
Sra. Anna Torrijos López (ERC-AM-AM), 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. 
 
 

 
 


