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La presidència obre l’acte, s’hi despatxen els assumptes inclosos en l'ordre del dia
tramès juntament amb la convocatòria i s’hi adopten els acords següents.
1. - Aprovació, si escau, de l'esborrany de l'acta del Ple ordinari del 21 de juny i
de l'acta del Ple ordinari del 19 de juliol de 2018.
Les intervencions corresponents a aquest punt de l’ordre del dia es troben enregistrades a la videoacta. Es poden
consultar a l’enllaç següent:

http://videoacta.elmasnou.cat?meeting=video_201809202001040200_FH.mov&topic=1
S’aprova l’acta del Ple ordinari del 21 de juny i de l'acta del Ple ordinari del 19 de juliol
de 2018 per unanimitat, sense introduir-hi esmenes.
2. - Informacions i comunicacions de l'Alcaldia.
Les intervencions corresponents a aquest punt de l’ordre del dia es troben enregistrades a la videoacta. Es poden
consultar a l’enllaç següent:

http://videoacta.elmasnou.cat?meeting=video_201809202001040200_FH.mov&topic=2
3. - Donar compte dels decrets d'Alcaldia.
Les intervencions corresponents a aquest punt de l’ordre del dia es troben enregistrades a la videoacta. Es poden
consultar a l’enllaç següent:

http://videoacta.elmasnou.cat?meeting=video_201809202001040200_FH.mov&topic=3

El secretari general dóna compte de la relació de decrets, tramitats
electrònicament, que van del número 1.465 de data 12 de juliol de 2018 al número
1.845 de data 12 de setembre de 2018.
Resultat: El Ple en resta assabentat.
4. - Donar compte de l'informe corresponent al segon trimestre de l’any 2018
sobre compliment dels terminis de pagament de les obligacions pendents, emès
conforme a allò establert per l’article 4 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol.
Les intervencions corresponents a aquest punt de l’ordre del dia es troben enregistrades a la videoacta. Es poden
consultar a l’enllaç següent:

http://videoacta.elmasnou.cat?meeting=video_201809202001040200_FH.mov&topic=4
Acord:
El tresorer de la corporació ret compte de l’informe, el qual literalment diu:
“Informe del segon trimestre de 2018 sobre compliment de terminis de pagament
d’obligacions pendents
De conformitat amb allò establert a l'article 4 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de
modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s'estableixen mesures de
lluita contra la morositat en les operacions comercials, trimestralment s'haurà d'emetre
un informe sobre el compliment dels terminis de pagament de les obligacions, que
inclourà necessàriament el nombre i la quantia global de les obligacions pendents amb
incompliment de termini, per la qual cosa s’inclou l’annex següent:
Annex 1, amb els quadres i llistats sobre els pagaments realitzats en el trimestre tant
dins com fora del període legal de pagament, les factures o documents justificatius
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pendents de pagament al final del trimestre, que inclou un resum del nombre i la
quantia global de les obligacions pendents amb incompliment de termini.
D’acord amb allò establert per l’article 198.4 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
contractes del sector públic, que estableix que “l’administració tindrà l’obligació
d’abonar el preu dins dels trenta dies següents a la data d’aprovació de les
certificacions d’obra o dels documents que acreditin la conformitat...”, les dades del
present informe de morositat s’han calculat tenint en compte com a data de referència
de càlcul, la data d’aprovació de les factures.
Normativa aplicable:
- Llei 15/2010, de 5 de juliol, de mesures de lluita contra la morositat en les operacions
comercials.
- Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.
- Reial decret 1496/2003, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el reglament pel
que es regulen les obligacions de facturació i es modifica el reglament de l’impost
sobre el valor afegit.”

Caldrà donar compte del present informe en el primer Ple municipal que es
celebri.”
Resultat: En resten assabentats.
5. - Donar compte de l'informe d'Intervenció d'avaluació de compliment dels
objectius de la LO 2/2012 respecte al seguiment del segon trimestre del
pressupost 2018 amb motiu de la seva remissió al Ministeri d’Hisenda i Funció
Pública.
Les intervencions corresponents a aquest punt de l’ordre del dia es troben enregistrades a la videoacta. Es poden
consultar a l’enllaç següent:

http://videoacta.elmasnou.cat?meeting=video_201809202001040200_FH.mov&topic=5
Acord:
“Primer. Donar compte informe d’Intervenció número 103/2018 d’avaluació del
compliment dels objectius de la LO 2/2012, de 27 d’abril d’Estabilitat Pressupostària i
Sostenibilitat Financera, respecte al seguiment del segon trimestre del pressupost
2018.
Segon. Donar compte de la comunicació de les dades sobre l’execució del segon
trimestre del pressupost 2018 al Ministeri d’Hisenda i Funció Pública.”
Resultat: En resten assabentats.
Els punts sis i set de l’ordre del dia es tracten conjuntament.
6. - Aprovació inicial de l'expedient núm 17/2018 Suplement de Crèdit capítol 1
amb baixa Fons de Contingència.
Les intervencions corresponents a aquest punt de l’ordre del dia es troben enregistrades a la videoacta. Es poden
consultar a l’enllaç següent:

http://videoacta.elmasnou.cat?meeting=video_201809202001040200_FH.mov&topic=6
Acord:
“La Llei 6/2018, de 3 de juliol, de Pressupostos Generals de l’Estat per l’any 2018,
publicada en el BOP de 4 de juliol de 2018, estableix en l’article 18 del Capítol 1, de
4
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les despeses del personal al servei del sector públic, de Bases y coordinació de la
planificació general de la activitat econòmica en matèria de despeses de personal al
servei del sector públic, i concretament en el punt número dos, posa de manifest el
següent:
“Si l’ increment del Producte Interior Brut (PIB) a preus constants el 2017 arribés o
superés al 3,1 per cent s‘afegiria, amb efectes de 1 de juliol de 2018, un altre 0,25 per
cent d’increment salarial.
Als efectes del que disposa aquest apartat, pel que fa referència a l’ increment del PIB,
es considerarà l’estimació avançament del PIB de cada any publicada per l’ Instituto
Nacional de Estadística (INE).
Una vegada publicat l’avançament del PIB per l’ INE i, prèvia comunicació a la
Comissió de Seguiment de l’Acord per a la millora de l’ocupació pública i de condiciona
de treball de 9 de març de 2018, mitjançant Acord del Consell de Ministres s’aprovarà,
en el seu cas, l’aplicació de l’ increment. Del citat Acord es donarà trasllat a les
Comunitats Autònomes, a les Ciutats Autònomes i a la Federació Espanyola de
Municipis i Províncies.”
En data 26 de juliol ha sortit publicades les retribucions dels empleats públics amb
l’increment del 0,25% al web del Secretaria d’Estat de Pressupostos i Despeses del
Ministeri d’Hisenda.
Es presenta al departament d’intervenció informe del departament de Recursos
Humans per la modificació de crèdit del pressupost vigent, mitjançant suplement de
crèdit , per poder aplicar l’augment en les retribucions previstes en la Llei 6/2018, de
3 de juliol, de Pressupostos Generals de l’Estat per l’any 2018, i es proposa
l’aprovació del 0,25 per cent dels imports permesos en l’ esmentada Llei.
Davant la necessitat de realitzar les despeses previstes anteriorment, comprovat que
en el Pressupost vigent no existeixen els crèdits suficients, de conformitat amb l’article
177 RDL 2/2004, de 5 de març pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei reguladora
de les Hisendes Locals i l’article 38 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril.
Vist l’informe emès per l’interventor.
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa.
En virtut de tot el que s’ha exposat, el Ple de la corporació adopta, per unanimitat, dels
presents (21), els acords següents:
Primer.- Aprovar inicialment l’expedient núm. 17/2018, de modificació pressupostària
per suplement de crèdit finançat amb la baixa parcial de l’aplicació pressupostària HI
92900 50000 Fons de Contingència, per import de 11.530,50 euros, segons el següent
detall de les aplicacions de despeses que s’especifiquen a l’annex 1.
Segon.- Exposar al públic la modificació esmentada pel termini de quinze dies a la
Intervenció municipal de l’Ajuntament, mitjançant un edicte al BOP i a l’e-tauler de la
corporació als efectes d'examen i possibles reclamacions pels interessats així com al
portal de transparència.
Aquest acord es considerarà definitiu si no s’hi produeixen reclamacions en contra
durant el termini d’exposició pública, i entrarà en vigor en l’exercici al qual es refereix,
quan s’hagi complert el que disposen l’article 112.3 de la Llei 7/85, de 2 d’abril,
reguladora de les bases de règim local, i l’article 169 del Reial decret legislatiu 2/2004,
de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals.”
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Resultat: Aprovat per 21 vots a favor.
Votació
Els grups municipals d’ERC-AM-MES (6 regidors), PDeCAT-UNIÓ (5 regidors), C’s (3
regidors), CUP-PA (2 regidors), ICV-EUiA-E (2 regidors), PSC-CP (2 regidors) i PP (1
regidor) hi voten a favor.
7. - Increment retribucions personal previstes a la Llei de Pressupostos Generals
de l’Estat de l’any 2018.
Les intervencions corresponents a aquest punt de l’ordre del dia es troben enregistrades a la videoacta. Es poden
consultar a l’enllaç següent:

http://videoacta.elmasnou.cat?meeting=video_201809202001040200_FH.mov&topic=7
Acord:
“Vist que en data 4 de juliol de 2018 es va publicar, en el Butlletí Oficial de l’Estat, la
Llei 6/2018, de 3 de juliol, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2018.
Vist que l’article 18.dos d’aquesta llei, en relació a les despeses del personal al servei
del sector públic, estableix que, a més de l’increment retributiu del 1,5 per cent aprovat
pel Ple de 20 de juliol de 2018, un altre increment, amb efectes de 1 de juliol de 2018,
del 0,25 per cent si l’increment del Producte Interior Brut (PIB) a preus constants el
2017 arribés o superés al 3,1 per cent. A aquests efectes es considerarà l’estimació
avançament del PIB de cada any publicada per l’Instituto Nacional de Estadística
(INE).
Vist que en data 9 de juliol de 2018 la mesa general de negociació en matèries
comunes va aprovar per unanimitat incrementar les retribucions del personal de
l’Ajuntament del Masnou un 0,25 per cent més, amb efectes de 1 de juliol de 2018, sin
l’increment del PIB arriba o supera el 3,1 per cent, fent-se efectiu aquest increment en
el moment que el Consell de Ministres l’aprovés.
Vist que en data 13 de juliol de 2018 el consell de ministres ha adoptat l’acord pel que
s’aprova l’increment de les retribucions del personal al servei del sector públic previst a
l’article 18.Dos de la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de Pressupostos Generals de l’Estat
per a l’any 2018.
Atès que en data 26 de juliol ha sortit publicades les retribucions dels empleats públics
amb l’increment del 0,25% al web del Secretaria d’Estat de Pressupostos i Despeses
del Ministeri d’Hisenda.
Vist que en el pressupost municipal 2018 es va consignar al fons de contingència del
capítol V de despeses, entre d’altres, l’import corresponent a l’increment d’un 0,25 per
cent del capítol 1 corresponent al període juliol-desembre 2018, en previsió d’aquest
possible augment retributiu.
Vist l’informe emès pel departament de Recursos Humans i Organització.
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa.
En virtut de tot el que s’ha exposat, el Ple de la corporació adopta, per unanimitat, dels
presents (21), els acords següents:
Primer. Aprovar un increment del 0,25 per cent en les retribucions dels empleats
públics i del personal directiu professional de l’Ajuntament del Masnou en el conjunt de
les retribucions salarials i extrasalarials, amb efectes del 1 de juliol de 2018, conforme
l’article 8 i 13 del Real Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel que s’aprova el
text refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, i d’acord amb que s’estableix
6
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a l’article 18 de la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de Pressupostos Generals de l’Estat per a
l’any 2018, establint-se, per tant, un increment de les retribucions del 1,5 per cent en el
període de gener a juny de 2018, i un increment de les retribucions del 1,75 per cent
en el període de juliol a desembre de 2018.
Segon. Condicionar l’aplicació d’aquest increment retributiu del 0,25 per cent a
l’aprovació del corresponent suplement de crèdit del capítol 1 del pressupost
municipal.
Tercer. Comunicar aquest acord al personal de l’Ajuntament i a les organitzacions
sindicals.”
Resultat: Aprovat per 21 vots a favor.
Votació
Els grups municipals d’ERC-AM-MES (6 regidors), PDeCAT-UNIÓ (5 regidors), C’s (3
regidors), CUP-PA (2 regidors), ICV-EUiA-E (2 regidors), PSC-CP (2 regidors) i PP (1
regidor) hi voten a favor.
Els punts vuit i nou de l’ordre del dia es tracten conjuntament.
8. - Aprovació inicial expedient modificació de crèdit extraordinari 19/2018 per
baixa.
Les intervencions corresponents a aquest punt de l’ordre del dia es troben enregistrades a la videoacta. Es poden
consultar a l’enllaç següent:

http://videoacta.elmasnou.cat?meeting=video_201809202001040200_FH.mov&topic=8
Acord:
“Antecedents
Es presenta al departament d’intervenció informe de la Cap de Manteniment Serveis
municipals i Medi ambient per la modificació de crèdit del pressupost vigent,
mitjançant crèdit extraordinari, per poder atendre les obligacions derivades de la
delegació de competències a favor del Consell Comarcal del Maresme per la prestació
del servei de recollida de residus comercials al Municipi del Masnou durant dels mesos
de Novembre i Desembre de l’any 2018.
Davant la necessitat de realitzar les despeses previstes anteriorment, comprovat que
en el Pressupost vigent no existeixen els crèdits suficients, de conformitat amb l’article
177 RDL 2/2004, de 5 de març pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei reguladora
de les Hisendes Locals i l’article 38 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril.
Vist l’informe emès per l’interventor.
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa.
En virtut de tot el que s’ha exposat, el Ple de la corporació adopta, per majoria
absoluta, dels presents (21), els acords següents:
Primer.- Aprovar inicialment l’expedient núm. 19/2018, de modificació pressupostària
per crèdit extraordinari finançat amb la baixa parcial de l’aplicació pressupostària MS
16210 22700 “Recollida de residus”, per import de 9.734,20 euros, segons el següent
detall de les aplicacions de despeses que s’especifiquen a l’annex 1.
Segon.- Exposar al públic la modificació esmentada pel termini de quinze dies a la
Intervenció municipal de l’Ajuntament, mitjançant un edicte al BOP i a l’e-tauler de la
7
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corporació als efectes d'examen i possibles reclamacions pels interessats així com al
portal de transparència.
Aquest acord es considerarà definitiu si no s’hi produeixen reclamacions en contra
durant el termini d’exposició pública, i entrarà en vigor en l’exercici al qual es refereix,
quan s’hagi complert el que disposen l’article 112.3 de la Llei 7/85, de 2 d’abril,
reguladora de les bases de règim local, i l’article 169 del Reial decret legislatiu 2/2004,
de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals.
Resultat: Aprovat per 19 vots a favor i 2 vots en contra.
Votació
Els grups municipals d’ERC-AM-MES (6 regidors), PDeCAT-UNIÓ (5 regidors), C’s (3
regidors), CUP-PA (2 regidors), ICV-EUiA-E (2 regidors) i PP (1 regidor) hi voten a
favor.
El Grup Municipal PSC-CP (2 regidors) hi vota en contra.
9. - Aprovació de l’establiment de la recollida comercial segregada de paper
cartró i la delegació de la competència al Consell Comarcal del Maresme.
Les intervencions corresponents a aquest punt de l’ordre del dia es troben enregistrades a la videoacta. Es poden
consultar a l’enllaç següent:

http://videoacta.elmasnou.cat?meeting=video_201809202001040200_FH.mov&topic=9
Acord:
“Vist que en la sessió ordinària del Ple de data 17 de maig de 2018 es va acordar
aprovar inicialment l’Ordenança general de residus municipals per tal d’actualitzar-la
als darrers canvis normatius en aquesta matèria i també, entre d’altres aspectes,
diferenciar entre usuari particular i comercial, obrint la porta a la possibilitat d’establir la
recollida comercial segregada.
Vist que en l’actualitat s’ha considerat oportú implantar la recollida comercial
segregada del paper i cartró i delegar-ne la gestió al Consell Comarcal del Maresme
(CCM), qui la gestionarà mitjançant l’empresa mixta Residus del Maresme Societat
Limitada (RESMAR, SL).
Vist que aquesta empresa es va constituir el dia 27 d’abril de 2016, prèvia adjudicació
per acord del Ple del CCM de data 29 de setembre de 2015 del contracte a favor de
CESPA-Ferrovial com a soci privat d’aquesta societat mixta.
Vist l’informe de la Cap de la Unitat de Manteniment i Serveis municipals de data 31
d’agost en el que s’informa favorablement la delegació de competències de
l’Ajuntament del Masnou al Consell Comarcal del Maresme per la gestió dels residus
municipals de paper i cartró recollits porta a porta als grans productors.
Vist l’informe conjunt del Secretari i de l’Interventor de l’Ajuntament del Masnou.
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa.
En virtut de tot el que s’ha exposat, el Ple de la corporació adopta, per majoria
absoluta, dels presents (21), els acords següents:
1. Establir el servei de recollida comercial segregada de paper i cartró, la qual es
portarà a terme amb una freqüència de dos dies a la setmana i en la franja horària
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de recollida des de les 12 hores fins a la finalització del servei, amb efectes 1 de
novembre de 2018.
2. Aprovar la delegació de competències al Consell Comarcal del Maresme per la
gestió dels residus municipals de paper i cartró recollits porta a porta als grans
productors. L’exercici d’aquesta competència implicarà que el Consell realitzi la
gestió de recollida i transport fins al gestor autoritzat.
3. Aprovar el conveni de delegació de competències de l’Ajuntament del Masnou a
favor del Consell Comarcal del Maresme, per la prestació del servei en matèria de
recollida i transport de residus; el qual inclou com annex el Pla de gestió del servei.
El cost del servei anual, tal com consta al punt 6 del Pla de Gestió del Servei és de
58.405,15 € IVA inclòs que es pagarà en 12 mensualitats. Aquest preu resta
supeditat a les revisions de preus que pugui fer el CCM amb l’empresa mixta
Residus del Maresme Societat Limitada RESMAR mitjançant la qual el CCM porta
a terme el servei de forma delegada, per part dels Ajuntaments de la comarca del
Maresme.
4. Supeditar l’aprovació d’aquests acords a l’aprovació de la modificació de crèdit que
comporta el traspàs de 9.734,20 € de la partida de recollida de residus
MS1621022700 a una partida de nova de creació per tal de front a la despesa del
nou servei pel 2018 dels mesos de novembre - desembre.
5. Facultar a l’Alcalde de l’Ajuntament del Masnou tan àmpliament com en dret sigui
possible per a l’execució d’aquests acords, i especialment, per a la signatura del
conveni de delegació a favor del Consell Comarcal del Maresme.
6. Notificar aquests acords al Consell Comarcal del Maresme.
7. Publicar aquests acords mitjançant anuncis al DOGC, BOPB i web de l’Ajuntament
del Masnou (portal de Transparència).”
Resultat: Aprovat per 19 vots a favor i 2 vots en contra.
Votació
Els grups municipals d’ERC-AM-MES (6 regidors), PDeCAT-UNIÓ (5 regidors), C’s (3
regidors), CUP-PA (2 regidors), ICV-EUiA-E (2 regidors) i PP (1 regidor) hi voten a
favor.
El Grup Municipal PSC-CP (2 regidors) hi vota en contra.
10. - Aprovació inicial de les cartes de serveis municipals: Promoció Econòmica,
Serveis Socials, OMIC, Arxiu, OAC i Recursos i Humans.
Les intervencions corresponents a aquest punt de l’ordre del dia es troben enregistrades a la videoacta. Es poden
consultar a l’enllaç següent:

http://videoacta.elmasnou.cat?meeting=video_201809202001040200_FH.mov&topic=10
Acord:
“Atès que en data 30 de maig de 2018, l’Alcalde va signar un decret pel qual ordenava
que des de la Gerència municipal es duguessin a terme els treballs per a la formació
de l’avantprojecte de cartes de serveis de diferents àmbits de gestió municipal.
Vist l’informe del Gerent municipal de data 30 de juliol de 2018, en el qual dóna
compte dels treballs realitzats i conclou la necessitat de procedir a la tramitació i, en el
seu cas, aprovació, de les cartes de serveis dels àmbits de Promoció econòmica,
serveis socials, OMIC, Arxiu, OAC i Recursos humans.
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Atès que la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació
pública i bon govern, assenyala en el seu article 59 que les cartes de servei tenen
naturalesa reglamentària.
Vistos els textos de les cartes de serveis proposats per la comissió redactora per als
àmbits de Promoció econòmica, Serveis socials, OMIC, Arxiu, OAC i Recursos
humans, que formen part de l’expedient.
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa.
En virtut de tot el que s’ha exposat, el Ple de la corporació adopta, per unanimitat, dels
presents (21), els acords següents:
Primer. Aprovar inicialment les cartes de serveis dels àmbits de Promoció econòmica,
Serveis socials, OMIC, Arxiu, OAC i Recursos humans, segons els textos que formen
part de l’expedient.
Segon. Sotmetre a informació pública el present acord i el text de les cartes de serveis
esmentades per un termini de trenta dies hàbils, a fi que es puguin presentar
al·legacions i reclamacions, mitjançant la inserció dels anuncis corresponents al
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB), al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya (DOGC), a un dels mitjans de comunicació escrita diària, a la publicació “El
Masnou Viu” i al tauler d’edictes electrònic de l’Ajuntament. L’indicat termini
d’informació pública començarà a comptar a partir de l’endemà del dia de la publicació
de l’anunci al BOPB.
Tercer. Disposar que l’expedient es pugui consultar a la Gerència de l’Ajuntament del
Masnou, situada a la Casa de la Vila, al passeig de Prat de la Riba, número 1, del
Masnou (Barcelona, 08320), de dilluns a divendres de 08.30 a 14.00 hores i al tauler
d’edictes electrònic de l’Ajuntament.
Quart. Disposar que, si no s’hi formula cap al·legació ni reclamació durant el termini
d’informació pública i d’audiència, les cartes de serveis dels àmbits de Promoció
econòmica, Serveis socials, OMIC, Arxiu, OAC i Recursos humans que ara s’aprova
inicialment quedarà aprovada de forma definitiva sense necessitat de cap tràmit
ulterior.
Cinquè. Disposar que, cas que no es presentin al·legacions o reclamacions i les
cartes de serveis esmentades quedin aprovades de forma definitiva, es publiqui el seu
text íntegre al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB), a l’e-tauler i al
portal de transparència de l’Ajuntament del Masnou i un anunci al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya (DOGC) amb la referència del BOPB en què se n’hagi
publicat el text íntegre.
Sisè. Comunicar, cas que no es presentin al·legacions o reclamacions i les cartes de
serveis dels àmbits de Promoció econòmica, Serveis socials, OMIC, Arxiu, OAC i
Recursos humans quedin aprovades de forma definitiva, el seu text íntegre a
l’Administració de l’Estat i de la Generalitat de Catalunya.”
Resultat: Aprovat per 21 vots a favor.
Votació
Els grups municipals d’ERC-AM-MES (6 regidors), PDeCAT-UNIÓ (5 regidors), C’s (3
regidors), CUP-PA (2 regidors), ICV-EUiA-E (2 regidors), PSC-CP (2 regidors) i PP (1
regidor) hi voten a favor.
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11. - Ratificació de la modificació dels Estatuts del Consorci per a la
Normalització Lingüística.
Les intervencions corresponents a aquest punt de l’ordre del dia es troben enregistrades a la videoacta. Es poden
consultar a l’enllaç següent:

http://videoacta.elmasnou.cat?meeting=video_201809202001040200_FH.mov&topic=11
Acord:
“Vist que el Ple de l’Ajuntament, en data 16 de juliol de 1992, va aprovar l’adhesió del
consistori al Consorci per a la Normalització Lingüística.
Vista la documentació presentada pel Consorci per a la Normalització Lingüística, amb
registre d’entrada núm. E/003566-2018, relacionada amb la modificació dels seus
Estatuts.
Vist l’Acord GOV/43/2018, de 10 de juliol, pel qual s’aproven els Estatuts del Consorci
per a la Normalització Lingüística, i que formen part d’aquesta proposta.
Atès l’article 25.1 dels Estatuts del Consorci per a la Normalització Lingüística, segons
el qual la modificació dels Estatuts ha de ser ratificada per cadascun dels ens
consorciats.
Vist l’informe del tècnic d’Ensenyament, de data 31 de juliol de 2018.
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa.
En virtut de tot el que s’ha exposat, el Ple de la corporació adopta, per majoria
absoluta, dels presents (21), els acords següents:
Primer. Ratificar la modificació dels Estatuts del Consorci per a la Normalització
Lingüística, aprovats per l’Acord de Govern de la Generalitat de Catalunya núm.
43/2018 i publicats al DOGC núm. 7662, de 12 de juliol de 2018.
Segon. Notificar aquest acord al Consell d’Administració del Consorci per a la
Normalització Lingüística, mitjançant la plataforma EACAT.”
Resultat: Aprovat per 18 vots a favor i 3 vots d’abstenció.
Votació
Els grups municipals d’ERC-AM-MES (6 regidors), PDeCAT-UNIÓ (5 regidors), CUPPA (2 regidors), ICV-EUiA-E (2 regidors), PSC-CP (2 regidors) i PP (1 regidor) hi
voten a favor.
El Grup Municipal de C’s (3 regidors) s’absté.
12. - Aprovació definitiva del Pla de Mobilitat Urbana Sostenible del Masnou
2016-2021.
Les intervencions corresponents a aquest punt de l’ordre del dia es troben enregistrades a la videoacta. Es poden
consultar a l’enllaç següent:

http://videoacta.elmasnou.cat?meeting=video_201809202001040200_FH.mov&topic=12
Acord:
“Vist que els Plans de Mobilitat Urbana i Sostenible (PMUS) són el document bàsic per
a configurar les estratègies de mobilitat sostenible dels municipis de Catalunya.
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Atès que la Llei 9/2003, de 13 de juny, de la mobilitat, estableix que estan obligats a
elaborar i aprovar un PMUS aquells municipis que, d’acord amb la normativa de règim
local o el corresponent pla director de mobilitat, hagin de prestar el servei de transport
col·lectiu de viatgers.
Atès que el Pla Director de Mobilitat de la Regió Metropolitana de Barcelona planteja la
realització d’un PMUS a tots els municipis que tinguin una població de dret superior als
20.000 habitants. Que conseqüentment, el Masnou, amb una població de 23.119
habitants el 2016 (font: Idescat) està obligat a redactar un PMUS, del que és objecte el
present document.
Vist que l’anterior Pla de Mobilitat Urbana del Masnou es va aprovar definitivament
amb data 21 de juliol de 2006, i atès que segons determina l’apartat 7è de l’article 8 de
la Llei 9/2003, de 13 de juny, de la mobilitat, els Plans de Mobilitat Urbana s’han de
revisar cada 6 anys.
Vist que el 21 de setembre de 2017 el Ple va aprovar inicialment el Pla de Mobilitat
Urbana Sostenible del Masnou.
A la vista que durant el termini d’exposició al públic d’aprovació inicial del Pla de
Mobilitat Urbana Sostenible del Masnou 2016-2021, que va estar exposat al públic del
6 d’octubre al 13 de desembre de 2017, per mitjà d’anunci publicat al BOPB en data 5
d’octubre de 2017, no es van presentar al·legacions, tal i com conclou l’informe de la
responsable de l’Oficina d’Atenció al Ciutadà de data 15 de desembre de 2017.
Atès que la Llei 9/2003, de 13 de juny, estableix l’obligatorietat de sotmetre a avaluació
ambiental estratègica tots els instruments de planificació establerts per aquesta llei.
Atès que el 26 de setembre de 2017 té entrada al registre del Departament de Territori
i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya i al registre de l’Autoritat de Transport
Metropolità, la sol·licitud per a l’emissió dels respectius informes en relació amb
l’aprovació inicial del PMU del Masnou, amb una còpia en format digital de la
documentació del Pla aprovat inicialment.
Vist que en data 25 d’octubre de 2017 s’emet l’informe de l’Oficina Catalana del Canvi
Climàtic sobre el PMUS del Masnou.
Vist que en data 21 de novembre de 2017s’emet l’esborrany d’Informe de l’ATM relatiu
a l’adequació del PUMS del Masnou als criteris i a les orientacions establertes en el
Pla director de l’RMB.
Vist que l’1 de desembre de 2017 la Sub-direcció General d’Avaluació Ambiental emet
l’informe d’aprovació inicial del PMUS.
Atès que durant el mes de març de 2018 l’equip redactor va incorporar al Pla de
mobilitat urbana sostenible del Masnou provinents les modificacions derivades de
l’informe relatiu a l’adequació del PMUS del Masnou als criteris i a les orientacions
establertes al Pla director de mobilitat de l’RMB, les modificacions derivades de
l’informe de l’oficina catalana del canvi climàtic sobre el PMUS del Masnou i les
modificacions derivades de l’informe d’aprovació inicial del PMUS de la subdirecció
general d’avaluació ambiental del servei de Plans i Programes de la Generalitat de
Catalunya.
Vist que en data 23 de març de 2018 l’Ajuntament del Masnou va fer la tramesa de dos
oficis a la Direcció General de Politiques Ambientals (DGPA) i a l’Autoritat de Transport
Metropolità (ATM) corresponents als documents amb les modificacions introduïdes al
PMUS (Document I i II Memòria de la diagnosi i programa d’actuacions + plànols,
Document III Annexos, Document IV Síntesi del Pla, Document V EAE ) d’acord amb
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els informes d’esmenes rebuts durant el procediment de revisió de l’aprovació inicial
del PMU.
Vist que en data 18 de juny de 2018 el Departament de Territori i sostenibilitat i la
Direcció General de Politiques Ambientals i Medi Natural emet la declaració ambiental
estratègica del Pla de Mobilitat Urbana Sostenible del Masnou pel període 2016-2021,
on resol favorablement la declaració ambiental estratègica del PMUS sempre que
s’atenguin les condicions de desenvolupament contingudes a l’informe.
Vist que en data 4 de juliol de 2018 l’Autoritat de Transport Metropolità emet informe
relatiu a l’adequació del PMUS del Masnou als criteris i a les orientacions establertes
en el Pla director de mobilitat de l’RMB, on resol favorablement i valora positivament
el PMUS del Masnou tant pel seu contingut com pel seu esforç per adaptar-se als
criteris i orientacions del Pla director de la mobilitat de l’RMB i perquè s’adequa al que
determina la Llei 9/2003, de 13 de juny de la mobilitat. Així mateix sol·licita a
l’Ajuntament del Masnou que tingui en compte les recomanacions i els suggeriments
continguts en l’informe.
Vist l’informe favorable emès en data 30 d’agost de 2018 de la tècnica de Mobilitat i
Via Pública, on recull la síntesis dels nous informes emesos per la DGPA emes el 18
de juny de 2018 i l’informe de l’ATM emes el 4 de juliol de 2018 i que no modifiquen la
versió del PMUS lliurada en data 15 de març de 2018 per l’equip redactor del pla.
Vista la Llei 9/2003, de 13 de juny, de la mobilitat.
Vist el que es disposa a la Llei 21/2013 del procediment d’avaluació ambiental dels
plans i programes que regula l’avaluació ambiental dels PMUS.
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa.
En virtut de tot el que s’ha exposat, el Ple de la corporació adopta, per majoria
absoluta, dels presents (21), els acords següents:
Primer. APROVAR definitivament el “Pla de Mobilitat Urbana Sostenible del Masnou
2016-2021”, segons el text que s’adjunta com Annex I als presents acords i que conté
els següents documents:







Document I: Memòria
Document II: Programa d’actuacions
Document III: Annexos
o Aforaments automàtics de vehicles
o Aforaments manuals de vehicles, vianants i bicicletes
o Inventari de senyalització informativa
o Informes del procés de participació
Document IV: Síntesi del Pla
Document V: Estudi Ambiental Estratègic

Segon. PUBLICAR el present acord mitjançant la inserció dels anuncis corresponents
al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya, a un dels mitjans de comunicació escrita diària, a la publicació “El Masnou
Viu” i al tauler d’edictes electrònic de l’Ajuntament.
Tercer. NOTIFICAR el present acord a l’Autoritat del Transport Metropolità (ATM),
Diputació de Barcelona –Oficina tècnica d’avaluació i gestió ambiental i a la Direcció
General de Politiques Ambientals i Medi Natural.”
Resultat: Aprovat per 7 vots a favor i 14 vots d’abstenció.
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Votació
Els grups municipals d’ERC-AM-MES (6 regidors) i PP (1 regidor) hi voten a favor.
Els grups municipals del PDeCAT-UNIÓ (5 regidors), C’s (3 regidors), CUP-PA (2
regidors), ICV-EUiA-E (2 regidors) i PSC-CP (2 regidors) s’abstenen.
13. - Aprovació de la de realització de pròrroga del contracte "Servei de
manteniment i neteja dels parcs, jardins municipals, parterres, talussos i
jardineres, esporga i tractament fitosanitari de l'arbrat del municipi del Masnou"
entre el dia 1 d’octubre de 2018 i 31 de març de 2019.
Les intervencions corresponents a aquest punt de l’ordre del dia es troben enregistrades a la videoacta. Es poden
consultar a l’enllaç següent:

http://videoacta.elmasnou.cat?meeting=video_201809202001040200_FH.mov&topic=13
Acord:
“Relació de fets:
En data 19 de juliol de 2012, el Ple de l’Ajuntament va acordar, entre d’altres,
l’adjudicació del contracte del servei de manteniment i neteja dels parcs, jardins
municipals, jardineres, parterres i talussos, així com l’esporga i els tractaments
fitosanitaris de l’arbrat del municipi del Masnou, a UTE Jardines Masnou (formada per
les societats Gruporaga S.A.i Innovia Coptalia S.A.U) per import de 1.510.407 €, IVA
exclòs.
En data 25 de setembre de 2012, es va signar el contracte de serveis de manteniment
i neteja dels parcs, jardins municipals, parterres, talussos i jardineres, així com
l’esporga i els tractaments fitosanitaris de l’arbrat del municipi del Masnou ( en
endavant, contracte de del servei de jardineria), entre la UTE Jardines Masnou i
l’Ajuntament del Masnou. La vigència del mateix era de quatre anys, a comptar des l’1
d’octubre de 2012, amb la possibilitat de dues pròrrogues anuals, obligatòries per
l’adjudicatari.
En virtut de l’acord de Ple de 22 de setembre de 2016 i de l’escriptura de cessió
formalitzada entre la UTE Jardines Masnou i Innovia Coptalia S.A.U en data 30 de
setembre de 2016, es va aprovar, entre d’altres, la formalització de la cessió de la
titularitat del contracte, i la pròrroga per un any del contracte del servei de jardineria
favor de l’empresa Innovia Coptalia S.A.U amb NIF. núm. A63001705.
En data 21 de setembre de 2017, el Ple municipal va aprovar pròrroga per un altre
any, que finalitza en data 30 de setembre de 2018. En aquesta mateixa sessió es va
aprovar també requerir l’execució de les millores pendents del primer any de pròrroga,
que s’havien d’executar abans del 31 de desembre de 2017. En data 26 i 28 de
setembre de 2017, l’empresa Innovia Coptalia, S.A.U, va presentar la documentació
pendent de justificar, que la tècnica auxiliar de paisatge, responsable del contracte, va
informar favorablement en data 2 d’octubre de 2017.
En data 2 d’agost de 2018 i en data 10 d’agost de 2018, el Cap del servei de
manteniment de jardineria al Masnou de l’empresa Innovia Coptalia, presenta la
justificació econòmica de les millores executades durant el segon any de pròrroga de
contracte.
La clàusula 11.1. Obligacions de l’adjudicatari dels plec administratiu que va regir la
contractació indica que és obligació del contractista continuar en la prestació del servei
a la finalització del contracte, sigui quina sigui la causa, pel temps indispensable fins
que, previ el nou procés d’adjudicació, es faci càrrec de la prestació del servei el nou
adjudicatari.
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Vist que els municipis de més de 5.000 habitants tenen l’obligació d’oferir el servei de
parc públic, tal com especifica l’article 26b de la Llei 7/1985, de 2 de abril, reguladora
de las Bases del Règim Local, i a l’article 67 b del Decret legislatiu 2/2003, de 28
d’abril, pel que s’aprova el text refòs de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
La neteja i el manteniment dels parcs i les zones verdes és indispensable per poder
prestar el servei de manera segura i salubre, pel que cal garantir la seva continuïtat.
Vist que en data 17 d’agost l’empresa Innovia Coptalia presenta al registre general la
proposta amb les condicions per a garantir la continuïtat del servei fins a l’existència
d’un nou contracte de jardineria, que s’estima en 6 mesos.
Vist l’informe favorable de la tècnica de Medi Ambient en el qual informe favorablement
a la justificació de les millores del darrer any de pròrroga, a la continuïtat del servei i a
la proposta econòmica per a la pròrroga del servei.
Vist l’informe conjunt del Secretari i de l’Interventor de l’Ajuntament del Masnou.
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa.
Per tot l’anterior, es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels acords següents:
Primer. Aprovar la liquidació de les millores efectuades durant la segona pròrroga del
contracte (2017-2018), segons informe tècnic de data 23 d’agost de 2018.
Segon. Aprovar les modificacions de les millores negociades entre l’Ajuntament i
l’empresa Innovia Coptalia S.A.U relatives al segon any de pròrroga (2017-2018),
segons informe tècnic de 23 d’agost de 2018.
Tercer. Aprovar la pròrroga del contracte del servei de manteniment i neteja dels
parcs, jardins municipals, parterres, talussos i jardineres, esporga i tractament
fitosanitari de l'arbrat del municipi del Masnou, per un termini de mig any més, fins el
31 de març de 2019, per un import de 288.659,44€ € semestrals, IVA inclòs, i amb
càrrec a la partida pressupostària MS.17100.22700, Serveis de jardineria, per la
quantitat de 144.329,72€, i el mateix import, condicionat a l’existència de crèdit en
el pressupost de l’exercici 2019.
Quart. Notificar aquests acords a l’empresa Innovia Coptalia S.A.U.”
Resultat: No aprovat per 14 vots en contra i 7 vots a favor.
Votació
Els grups municipals d’ERC-AM-MES (6 regidors) i PP (1 regidor) hi voten a favor.
Els grups municipals del PDeCAT-UNIÓ (5 regidors), C’s (3 regidors), CUP-PA (2
regidors), ICV-EUiA-E (2 regidors) i PSC-CP (2 regidors) hi voten en contra.
14. - Contesta de l'Equip de Govern als suggeriments i les preguntes de la sessió
anterior.
Les intervencions corresponents a aquest punt de l’ordre del dia es troben enregistrades a la videoacta. Es poden
consultar a l’enllaç següent:

http://videoacta.elmasnou.cat?meeting=video_201809202001040200_FH.mov&topic=14
15. - Precs i preguntes adreçats a l'Equip de Govern.
Les intervencions corresponents a aquest punt de l’ordre del dia es troben enregistrades a la videoacta. Es poden
consultar a l’enllaç següent:

http://videoacta.elmasnou.cat?meeting=video_201809202001040200_FH.mov&topic=15
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16. - Declaració institucional presentada pels grups municipals d'ERC-AM-MES,
PDeCAT-UNIÓ i la CUP-PA per a l'adhesió al Correllengua 2018.
Les intervencions corresponents a aquest punt de l’ordre del dia es troben enregistrades a la videoacta. Es poden
consultar a l’enllaç següent:

http://videoacta.elmasnou.cat?meeting=video_201809202001040200_FH.mov&topic=16
Acord:
“La normalització plena de la nostra llengua és una tasca que requereix l’esforç de
tothom, ja que només d’aquesta manera podrem garantir que el català sigui una
llengua viva i amb futur en un món cada cop més globalitzat. Per aquest motiu, des de
la Coordinadora d’Associacions per la Llengua catalana (CAL) volem donar-hi un nou
impuls per mitjà de la 22a edició del Correllengua. Des de la CAL, considerem que
seria molt important la presentació, a tots els municipis i comarques, de la moció que
redactem a continuació i l’aprovació de la totalitat o d’una part dels acords proposats.
Atesa la necessitat d’assolir la plena normalització del català arreu del territori,
convertint-la en la llengua vehicular i comuna de la nostra societat i en l’element
d’integració de les persones nouvingudes.
Atesa la celebració dels 22 anys de la iniciativa cívica del Correllengua gràcies al
suport d’ajuntaments, consells comarcals, associacions i societat civil en general.
Atesa la reivindicació del fenomen de la Nova Cançó que impulsa el Correllengua
2018, símbol de la recuperació nacional i crit de llibertat col·lectiva.
Atesa la voluntat de la Coordinadora d’Associacions per la Llengua catalana (CAL),
organitzadora del Correllengua, de ratificar i augmentar aquest suport i arribar a tots
els municipis i comarques de parla catalana.
Atès el compromís amb la llengua catalana que sempre ha caracteritzat aquest
municipi, el Ple de l’Ajuntament del Masnou
ACORDA:
Primer. Donar suport al Correllengua 2018 com a instrument reivindicatiu de la
societat a favor de la plena normalització en l’ús social de la llengua arreu dels
territoris de parla catalana i a favor de la seva unitat.
Segon. Donar suport a les entitats i grups del municipi interessats a organitzar el
Correllengua i aportar la infraestructura i l’ajuda necessàries per al bon
desenvolupament de les activitats programades.
Tercer. Fer pública aquesta iniciativa i estendre-la a tots els àmbits que siguin propis
d’aquesta corporació.
Quart. Donar suport a les iniciatives de voluntariat promogudes per la CAL i
encaminades a facilitar l’apropiació i l’ús del català oral entre persones i col·lectius,
especialment entre la població nouvinguda.
Cinquè. Fer arribar aquest acord a la seu nacional de la Coordinadora d’Associacions
per la Llengua Catalana (CAL), al carrer d’Olzinelles, 118, 08014 de Barcelona, o a
través de l’a/e cal@cal.cat, i als organitzadors local del Correllengua.”
Resultat: Aprovat per 17 vots a favor i 4 vots en contra.

16

Acta del Ple de l'Ajuntament del Masnou

Sessió núm. PLE2018000010

20 de setembre de 2018

Votació
Els grups municipals d’ERC-AM-MES (6 regidors), PDeCAT-UNIÓ (5 regidors), CUPPA (2 regidors), ICV-EUiA-E (2 regidors), PSC-CP (2 regidors) hi voten a favor.
Els grups municipals de C’s (3 regidors) i PP (1 regidor) hi voten en contra.
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.
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