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Assistència 

 
President: 
Sr. Jaume Oliveras i Maristany, Alcalde (ERC-AM-MES-AM) 
 
Tinents i tinentes d’alcalde: 
Sra. Sílvia Folch i Sánchez, tinenta d’alcalde primera (ERC-AM-MES-AM) 
Sr. Ricard Plana i Artús, tinent d’alcalde segon (ERC-AM-MES-AM) 
 
Regidors: 
Sra. Neus Tallada i Moliner, regidora (ERC-AM-MES-AM) 
Sr. Joaquim Fàbregas i Sagué, regidor (ERC-AM-MES-AM) 
Sr. Albert Alfaro i Giró, regidor (ERC-AM-MES-AM) 
Sr. Eduard Garcia Gebani, regidor (PDeCAT-UNIÓ) 
Sr. Jordi Matas Claramunt, regidor (PDeCAT-UNIÓ) 
Sra. Meritxell Blanch Daura, regidora (PDeCAT-UNIÓ) 
Sr. Romà López Bolart, regidor (PDeCAT-UNIÓ) 
Sr. Mercè Aznar Oliva, regidora (PDeCAT-UNIÓ) 
Sr. Francisco Avilés Salazar, regidor (C’s) 
Sra. Stella Parodi Barriga, regidora (C’s) 
Sr. Joan Fontcuberta Tort, regidor (C’s) 
Sra. Rosa Subirats i Naval, regidora (CUP-PA) 
Sr. Dídac Miró Busquets, regidor (CUP-PA) 
Sr. Màxim Fàbregas Añaños, regidor (ICV-EUiA-E) 
Sra. Elena Crespo Garcia, regidora (ICV-EUiA-E) 
Sr. Ernest Suñé Nicolás, regidor (PSC-CP) 
Sra. Mònica González Huerva, regidora (PSC-CP) 
 
Secretari general:  
Sr. Gustau Roca Priante 
 
S’excusa per la seva absència: 
Sr. Federico de las Heras Garrido, regidor (PP) 
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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 20 de 
setembre 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_201810182001480200_FH.mov&topic=1 
 

S’aprova, per assentiment, l’acta del Ple ordinari del 20 de setembre de 2018, 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_201810182001480200_FH.mov&topic=2 
 

El Sr. Francisco Avilés s’absenta del Ple i la sala queda amb 19 membres. 
 
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_201810182001480200_FH.mov&topic=3 

 
El secretari general dóna compte de la relació de decrets, tramitats electrònicament, 
que van del número 1.846  de data 13 de setembre de 2018 al número 2.035 de data 9 
d'octubre de 2018. 
 
Resultat: El Ple en resta assabentat. 
 
4. - Donar compte del Decret d'Alcaldia amb número 2036 de data 10 d’octubre 
de 2018 pel qual es modifica el règim de dedicacions d'un regidor. 
 
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_201810182001480200_FH.mov&topic=4 
 

Resultat: El Ple en resta assabentat. 
 

5. - Ratificació del decret d'alcaldia número 1964, de data 1 d'octubre de 2018 de 
nomenament dels representants del Consell Municipal de Promoció Econòmica 
al Consell de la Vila 
 
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_201810182001480200_FH.mov&topic=5 
 

Acord: 
 

“Vist el decret d’alcaldia amb número 1964, de data 1 d’octubre de 2018, en el qual es 
disposa textualment el següent: 
 

“Atès que el Pla de Participació Ciutadana 2012-2015, aprovat pel ple al juny de 
2012, recollia el repte de millorar i impulsar els òrgans de participació al municipi i 
que, entre les diverses actuacions que s’hi incloïen per tal d’afrontar aquest repte, hi 
ha la creació d’un Consell de la Vila com a òrgan de participació general al municipi i 
de coordinació de les diferents instàncies de participació estables o temporals.  

http://videoacta.elmasnou.cat/?meeting=video_201810182001480200_FH.mov&topic=1
http://videoacta.elmasnou.cat/?meeting=video_201810182001480200_FH.mov&topic=2
http://videoacta.elmasnou.cat/?meeting=video_201810182001480200_FH.mov&topic=4
http://videoacta.elmasnou.cat/?meeting=video_201810182001480200_FH.mov&topic=5
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Vist que el Consell de la Vila és el màxim òrgan permanent de participació ciutadana 
de caràcter consultiu, en el qual els representants de la ciutadania i els representants 
municipals debaten els assumptes públics estratègics, econòmics, socials, culturals i 
sostenibles de la vila.  
 
Atès que en data 16 de novembre de 2017 el Ple de l’Ajuntament del Masnou va 
aprovar inicialment la modificació del reglament del Consell de la Vila, que va quedar 
automàticament elevat a definitiu en data 21 de febrer de 2018 amb la publicació del 
seu text refós al BOPB.  
 
Vista la composició del plenari del Consell de la Vila preveu, entre altres, una 
persona, que no podrà ser membre de la corporació, representant de cada òrgan de 
participació operatiu present al municipi, segons l’article 8. d), i que aquestes 
persones seran escollides directament per cada òrgan de participació, segons l’article 
9. b).  
 
Vist que el Consell de Promoció Econòmica es va constituir en data 11 de juliol de 
2016, posterior a la constitució del Consell de la Vila i que a la sessió en data 25 de 
juliol de 2018 es van escollir les dues persones representants.  
 
Vist l’informe de la tècnica de projectes en data 27 de setembre de 2018.  
 
En virtut de tot això, i en ús de les facultats atribuïdes legalment,  
 
RESOLC:  
 
Primer.- Nomenar, fins a la fi del mandat, com a membres del Consell de la Vila 
representants del Consell Municipal de Promoció Econòmica, les persones següents:  
 
Mari Carmen Fernández Latorre  
Titular  
Mari Carmen Carreño Ballesteros  
Suplent  
 
Segon. - Ratificar els nomenaments de les persones del punt anterior al Ple de la 
Corporació, en aplicació del disposat a l’art. 9 del Text refós del reglament del 
Consell de la Vila.  
 
Tercer. - Notificar aquesta resolució a les persones interessades.  
 
Quart.- Publicar aquesta resolució a l’e-Tauler i al portal de transparència municipal.” 

 
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 (19), els acords següents: 
 
Únic. Ratificar el Decret d’Alcaldia amb número 1964, de data 1 d’octubre de 2018, en 
virtut del qual es nomenen les persones anteriorment citades al Consell de la Vila.” 
 
Resultat:  Aprovat per 12 vots a favor i 7 vots d’abstenció.  
 
Votació 
Els grups municipals d’ERC-AM-MES (6 regidors), C’s (2 regidors), ICV-EUiA-E (2 
regidors) i PSC-CP (2 regidors) hi voten a favor. 
Els grups municipals de PDeCAT-UNIÓ (5 regidors) i CUP-PA (2 regidors) 
s’abstenen. 
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6. - Modificar vigència annex VI (productivitat) acord condicions laborals 
empleats i empleades públiques 
 
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_201810182001480200_FH.mov&topic=6 

 
Acord: 
 
“Vist que el dia 16 de març de 2017 el Ple va aprovar la modificació del primer paràgraf 
de l’article 23.2.3 relatiu a la productivitat, i la substitució de l’annex VI de l’acord de 
condicions dels empleats públics de l’Ajuntament del Masnou, pel text acordat per la 
mesa de negociació de matèries comunes.  
 
Vist que aquest annex VI estableix a l’article 2 relatiu a la periodicitat de l’avaluació, la 
determinació de la quantia i la data abonament, que aquestes normes, de caràcter 
transitori, s’aplicaran únicament per a la productivitat de l’exercici 2017, la qual es 
valorarà al gener del 2018.  
 
Vist que l’organització sindical UGT va denunciar en temps i forma l’acord de 
condicions laborals dels empleats públics de l’Ajuntament del Masnou i el 23 de gener 
de 2018 es va constituir la mesa per a la negociació del nou acord de condicions 
laborals dels empleats i empleades públiques de l’Ajuntament del Masnou. 
  
Atès que les parts han acordat negociar la nova productivitat, i d’altres aspectes que 
mancava desenvolupar en l’actual acord, en el sí de la mesa del nou acord de 
condicions. 
  
Atès que mentre es negociï i fins que s’aprovi un nou acord de condicions continua 
vigent l’actual, però, en el cas de la productivitat, l’article 2 de l’Annex VI estableix que 
les normes de la productivitat s’aplicaran únicament per a la productivitat de l’exercici 
2017.  
 
Vist que la mesa de negociació de matèries comunes ha acordat per unanimitat: 
 
“Primer.- Mantenir la vigència de l’annex VI de l’acord de condicions, mentre continuï 
vigent l’actual acord de condicions, donat que ja s’ha constituït la mesa per a negociar 
el nou acord i serà en el sí d’aquesta mesa on es negociarà la nova productivitat.  
 
Segon.- Modificar l’article 2 de l’annex VI de l’acord de condicions en el sentit que 
aquestes normes s’aplicaran mentre estigui vigent l’actual acord de condicions.  
 
Tercer.- Sotmetre a consideració del Ple la modificació de l’article 2 de l’annex VI de 
l’Acord de condicions laborals dels empleats públics i empleades públiques de 
l’Ajuntament del Masnou, per a la seva aprovació.  
 
Quart.- Publicar la modificació de l’Acord de condicions laborals dels empleats públics i 
empleades públiques 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 (19), els acords següents: 
 
 
 

http://videoacta.elmasnou.cat/?meeting=video_201810182001480200_FH.mov&topic=6
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Primer. Modificar l’article 2 de l’annex VI de l’acord de condicions laborals dels 
empleats i empleades públiques de l’Ajuntament del Masnou, en el sentit que les 
normes de la productivitat s’aplicaran mentre es mantingui vigent l’actual acord de 
condicions laborals dels empleats i empleades de l’Ajuntament del Masnou. 
 
Segon. Publicar la modificació de l’Acord de condicions laborals dels empleats públics 
i empleades públiques de l’Ajuntament del Masnou.”  
 
Resultat:  Aprovat per 17 vots a favor i 2 vots en contra.  
 
Votació 
Els grups municipals d’ERC-AM-MES (6 regidors), PDeCAT-UNIÓ (5 regidors), C’s (2 
regidors), ICV-EUiA-E (2 regidors) i PSC-CP (2 regidors) hi voten a favor. 
El Grup Municipal de la CUP-PA (2 regidors) hi vota en contra. 
 
7. - Conveni de delegació de la competència municipal del Servei d'Atenció 
Domiciliària (SAD) al Consell Comarcal del Maresme per als anys 2019-2021 i 
addenda econòmica per a l'any 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_201810182001480200_FH.mov&topic=7 

 
Acord: 
 
“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.  
 
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. 
 
Vist l’informe de la cap d’Acció Social de data 18 de setembre de 2018, en el que es 
proposa que el Ple de l’Ajuntament aprovi un nou Conveni de delegació de la 
competència municipal del servei d’atenció domiciliària (SAD) al Consell Comarcal del 
Maresme per als anys 2019-2021 i l’addenda econòmica per a l’any 2019. 
 
Vist 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 2019, per import màxim de  342.030,00 € IVA inclòs. 
 
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 (20), els acords següents: 
 
1. Aprovar la delegació de competències al Consell Comarcal del Maresme relativa a 
la prestació del servei d’atenció domiciliària (SAD social i SAD dependència).  
 

http://videoacta.elmasnou.cat/?meeting=video_201810182001480200_FH.mov&topic=7
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2. Aprovar el 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 als 
anys 2019 al 2021, i l’addenda econòmica per al 2019 que s’acompanya, per una 
despesa de 342.030,00  € IVA inclòs, que es carregarà a la l’aplicació pressupostària 
de l’any 2019 que s’habiliti a tal efecte i subordinat a l’existència de crèdit a l’exercici 
corresponent .  
 
3. 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. 
 
4. Notificar el present acord al Consell Comarcal del Maresme. 
 
5. Publicar aquests acords mitjançant anuncis al DOGC, BOPB i web de l’Ajuntament 
del Masnou (portal de transparència).” 
 
En aquest punt de l’ordre del dia s’incorpora a la sessió el Sr. Francisco Avilés. 
 
Resultat:  Aprovat per 16 vots a favor i 4 vots en contra.  
 
Votació 
Els grups municipals d’ERC-AM-MES (6 regidors), PDeCAT-UNIÓ (5 regidors), C’s (3 
regidors) i PSC-CP (2 regidors) hi voten a favor. 
Els grups municipals de la CUP-PA (2 regidors) i ICV-EUiA-E (2 regidors) hi voten en 
contra. 
 
8. - Aprovació provisional de la Modificació puntual del PGOU en el sector 10 
Llevant 
 
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_201810182001480200_FH.mov&topic=8 

 
Acord: 
 
“Examinada la documentació que es tramita en relació amb la modificació puntual del 
Pla General d’Ordenació en l’àmbit de La Colomina, presentada en el Registre general 
de l’Ajuntament amb data 29 de maig de 2018, pel senyor (.../...) en representació de 
la mercantil SPV REOCO 1, SL.  
 
Atès que per acord del Ple de l’Ajuntament de data 21 de juny de 2018 es va assumir 
la tramitació pública de la documentació, es va aprovar inicialment 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. 
 
Atès que durant el termini d’informació pública no es van presentar al·legacions, tal i 
com consta a l’informe emès per l’OAC amb data 1 d’octubre de 2018.  
 
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. 
 
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 (20), els acords següents: 
 

http://videoacta.elmasnou.cat/?meeting=video_201810182001480200_FH.mov&topic=8
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PRIMER.- Aprovar provisionalment la Modificació Puntual del Pla General 
d’Ordenació en l’àmbit de La Colomina. 
 
SEGON.- 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. 
 
TERCER.- Notificar els acords a les persones interessades.” 
 
Resultat:  Aprovat per 11 vots a favor, 2 vots en contra i 7 vots d’abstenció.  
 
Votació 
Els grups municipals d’ERC-AM-MES (6 regidors), C’s (3 regidors) i PSC-CP (2 
regidors) hi voten a favor. 
El Grup Municipal d’ICV-EUiA-E (2 regidors) hi vota en contra. 
Els grups municipals del PDeCAT-UNIÓ (5 regidors) i CUP-PA (2 regidors) 
s’abstenen. 
 
9. - Aprovació provisional de la Modificació puntual del PGOU en l'àmbit de la 
UA1 Can Montals 
 
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_201810182001480200_FH.mov&topic=9 

 
Acord: 
 
“Examinada la documentació que es tramita en relació amb la modificació puntual del 
Pla General d’Ordenació en l’àmbit de la UA 1 Can Montals, redactada per l’arquitecte 
(.../...), per encàrrec de l’Ajuntament.  
 
Atès que per acord del Ple de l’Ajuntament de data 19 de juliol de 2018 es va aprovar 
inicialment la referida documentació 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. 
 
L’esmentat termini d’informació pública es va ampliar en un mes en coincidir amb el 
mes d’agost. 
 
Atès que durant el termini d’informació pública no es van presentar al·legacions, tal i 
com consta a l’informe emès per l’OAC amb data 2 d’octubre de 2018.  
 
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. 
 
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 (20), els acords següents: 
 
PRIMER.- Aprovar provisionalment la Modificació Puntual del Pla General 
d’Ordenació del Masnou en l’àmbit de la UA 1 Can Montals. 
 
SEGON.- 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. 
 
TERCER.- Notificar els acords a les persones interessades.” 

http://videoacta.elmasnou.cat/?meeting=video_201810182001480200_FH.mov&topic=9
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Resultat:  Aprovat per 18 vots a favor i 2 vots d’abstenció. 
 
Votació 
Els grups municipals d’ERC-AM-MES (6 regidors), PDeCAT-UNIÓ (5 regidors), C’s (3 
regidors), ICV-EUiA-E (2 regidors) i PSC-CP (2 regidors) hi voten a favor. 
El Grup Municipal de la CUP-PA (2 regidors) s’absté. 
 
10. - Pròrroga guinguetes 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_201810182001480200_FH.mov&topic=10 

 
Acord: 
 
“El Ple de l’Ajuntament, en sessió del 10 de gener de 2013, va aprovar l’expedient de 
l’explotació, mitjançant concessió dels serveis de temporada de la platja del terme 
municipal del Masnou, per al període 2013-2017 i, convocatòria de la licitació 
mitjançant procediment obert amb diversos criteris de valoració.   
 
El Ple de l’Ajuntament, en sessió del 21 de març de 2013, va adjudicar el contracte de 
l’explotació mitjançant concessió dels serveis de temporada de la platja del terme 
municipal del Masnou, per al període 2013-2017. 
 
Els actuals adjudicataris de les guinguetes, d’acord amb els contractes administratius 
per a l’explotació de les guinguetes que consten a l’expedient, són els següents: 
 
Lot 1. Israel Flores, en representació de Random Victoria, SL 
Lot 2. José Manuel Alfonso Miranda 
Lot 3. Xènia Padrós Pagès 
Lot 4. José Manuel Alfonso Miranda 
Lot 5. Eduard Albi Palomeras 
Lot 6. Eduard Albi Palomeras 
 
Els contractes administratius per a l’explotació, mitjançant concessió demanial, de les 
àrees de servei ubicades a la platja del Masnou, de conformitat amb la seva clàusula 
cinquena del contracte, aquest té una durada de cinc anys, que comprèn cinc 
temporades d’estiu, a comptar des de la temporada d’estiu de l’any 2013 i és 
prorrogable mitjançant acord exprés de l’òrgan de contractació, previ informe favorable 
de la tècnica de medi ambient, responsable del contracte, per períodes anuals, sense 
que la durada del contracte, pròrrogues incloses, pugui ultrapassar els vuit anys.  
 
El Ple de l’Ajuntament, en sessió del 19 d’octubre de 2017 va aprovar la pròrroga dels 
contractes de les àrees de servei de la platja als adjudicataris, amb les condicions que 
s’especifiquen als plecs que van regir el procés de licitació, per al període d’1 any, 
condicionat a l’aprovació amb caràcter previ del Pla d’Usos de la temporada de platges 
del Masnou. 
 
Tots els adjudicataris han presentat en el mes de juliol, mitjançant instància al registre 
general de l’ajuntament, sol·licitud de pròrroga de les àrees de servei que tenen 
adjudicades, tal com consten a l’expedient. 
 
La tècnica de medi ambient ha emès, en data 27 de setembre de 2018, informes 
favorables per a la pròrroga de totes les àrees de servei de la platja.   
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa. 
 
 

http://videoacta.elmasnou.cat/?meeting=video_201810182001480200_FH.mov&topic=10
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En virtut de tot el que s’ha exposat, el Ple de la corporació adopta, per majoria 
absoluta, dels presents (20), els acords següents: 
 
Primer. Prorrogar els contractes de les àrees de servei de la platja als adjudicataris 
actuals, amb les condicions que s’especifiquen als plecs que van regir el procés de 
licitació, per al període d’1 any, condicionat a l’aprovació amb caràcter previ del Pla 
d’Usos de la temporada de platges del Masnou, que com a molt tard s’allargarà fins el 
31 d’octubre de 2019, 
 
Segon. Notificar aquest acord a cada un dels adjudicataris de les àrees de servei.” 
 
Resultat:  Aprovat per 18 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), ICV-EUiA-E (2 regidors) i PSC-CP (2 regidors) hi voten a favor. 
El Grup Municipal de la CUP-PA (2 regidors) hi vota en contra. 
 
A proposta de la presidència es fa un recés. 
 
10.1.-   Aprovar inicialment les bases específiques reguladores de la concessió 
d’ajuts sobre la quota de l’impost sobre béns immobles a favor de persones amb 
escassa capacitat econòmica 
 
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_201810182001480200_FH.mov&topic=10.1 

 
El president sotmet a votació la urgència de la proposta. 
 
Resultat de la urgència: 10 vots a favor, 3 vots en contra i 7 vots d’abstenció. La 
urgència no prospera ja que requereix majoria absoluta (11 vots). 
 
Votació de la urgència:  
Els grups municipals d’ERC-AM-MES (6 regidors), ICV-EUiA-E (2 regidors) i PSC-CP 
(2 regidors) hi voten a favor. 
El Grup Municipal de la C’s (3 regidors) hi vota en contra. 
Els grups municipals de PDeCAT-UNIÓ (5 regidors) i la CUP-PA (2 regidors) 
s’abstenen. 
 
11. - 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_201810182001480200_FH.mov&topic=11 

 
12. - 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_201810182001480200_FH.mov&topic=12 

 
 
 
 

http://videoacta.elmasnou.cat/?meeting=video_201810182001480200_FH.mov&topic=10.1
http://videoacta.elmasnou.cat/?meeting=video_201810182001480200_FH.mov&topic=11
http://videoacta.elmasnou.cat/?meeting=video_201810182001480200_FH.mov&topic=12
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13. - Moció presentada pel Grup Municipal del PDeCAT-UNIÓ sol·licitant que es 
proposi al Consell de Patrimoni Cultural, el nom de: plaça de l'Ú d'octubre de 
2017, per a la plaça situada entre els carrers Itàlia, de Roger de Flor i Flos i 
Calcat. 
 
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_201810182001480200_FH.mov&topic=13 
 
Acord: 
 
“El dia U d'Octubre de l'any 2017, va tenir lloc un dels fets més importants de la 
història del nostre país. Es va celebrar el referèndum d'autodeterminació de Catalunya 
del qual va sortir el mandat popular de la voluntat del poble de ser un país Iliure. 
 
Diversos municipis del nostre país ja han posat el nom de Plaça de l'U d'Octubre a una 
de les seves places o ho han aprovat per plenari fer-ho, per tal dignificar aquest fet 
històric. Com es el cas, d'entre molts altres, del municipi veí de Teià, que el passat 
mes de maig va aprovar al plenari una moció per dedicar una plaça a commemorar l'U 
d'Octubre de 2017. 
 
En la Junta de Portaveus celebrada el passat mes de juny, l'Alcalde va informar de la 
necessitat de posar nom a la futura plaça que sorgirà un cop finalitzades les obres a la 
parcel·la on s'ubicava l'antiga Dogi. Així mateix, va informar que pel moment s'havien 
posat sobre la taula tres noms (Plaça de Cal Soberano, Plaça de la Marina i Plaça del 
Centre) i va oferir la possibilitat de proposar altres noms alternatius. 
 
El nostre Grup Municipal, va fer arribar a Alcaldia la proposta de que es debatés per a 
la plaça el nom de Plaça de l'U d'Octubre, sense haver obtingut resposta fins el 
moment sobre si aquesta proposta es va traslladar al Consell de Patrimoni Cultural. 
 
En la Junta de Govern de l'Ajuntament del Masnou del passat 2 d'agost, es va procedir 
a assignar els números de policia als edificis en construcció a la parcel·la situada entre 
els carrers d'Itàlia, de Roger de Flor, de Flors i Calcat i de Pintor Domènech Farré (Illa 
centre). Fins a 26 locals comercials, així com a un bloc d'habitatges, se'ls assigna 
l'adreça de Plaça sense nom. 
 
Per tot això entenem que, en haver d'assignar de forma imminent un nom a la plaça, 
és una gran oportunitat per posar-li el nom de "Plaça de l'U d'Octubre de 2017" i per 
això el nostre Grup Municipal demana que a la major brevetat possible se li assigni 
aquest nom, fent referència als episodis històrics que vam viure els catalans i 
catalanes l'any passat en aquesta data. 
  
En el plenari del passat mes de setembre, el nostre Grup Municipal va tornar a incidir 
en aquesta petició, així com es va interessar en la situació en que es trobava la petició 
feta el passat mes de juny, sense rebre una resposta satisfactòria per part de l'Alcalde. 
 
Vist el dictamen desfavorable de la Comissió Informativa. 
 
Per tot l'explicat es proposa al ple de l'Ajuntament el següent acord: 
 
PRIMER.- Que es proposi al Consell de Patrimoni Cultural, el nom de: Plaça de I'U 
d'Octubre de 2017, per a la plaça situada entre els carrers d'ltàlia, de Roger de Flor, i 
de Flos i Calcat. 
 
SEGON. Comunicar aquests acords a les entitats ANC El Masnou i Òmnium Alella-
Masnou-Teià. 
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TERCER. Publicar aquesta moció a través dels canals habituals de què disposa 
l’Ajuntament com són: la pàgina web, el Masnou Viu i les xarxes socials de Twitter i 
Facebook.” 
 
El president sotmet a votació les esmenes presentades pel Grup Municipal de la CUP-
PA 
 
Resultat: No aprovat per 12 vots en contra, 2 vots a favor i 6 vots d’abstenció.  
 
Votació 
Els grups municipals de la CUP-PA (2 regidors) hi vota a favor. 
Els grups municipals de PDeCAT-UNIÓ (5 regidors), C’s (3 regidors), ICV-EUiA-E (2 
regidors) i PSC-CP (2 regidors) hi voten en contra. 
El Grup Municipal d’ERC-AM-MES (6 regidors) s’absté. 
 
El president sotmet a votació les esmenes presentades pel Grup Municipal d’ERC-AM-
MES 
 
Resultat: No aprovat per 12 vots en contra, 6 vots a favor i 2 vots d’abstenció.  
 
Votació 
El Grup Municipal d’ERC-AM-MES (6 regidors) hi vota a favor. 
Els grups municipals del PDeCAT-UNIÓ (5 regidors), C’s (3 regidors), ICV-EUiA-E (2 
regidors) i PSC-CP (2 regidors) hi voten en contra. 
Els grups municipals de la CUP-PA (2 regidors) s’absté. 
 
Resultat:  No aprovat per 7 vots en contra, 5 vots a favor i 8 vots d’abstenció.  
 
Votació 
El Grup Municipal del PDeCAT-UNIÓ (5 regidors) hi vota a favor. 
Els grups municipals C’s (3 regidors), ICV-EUiA-E (2 regidors) i PSC-CP (2 regidors) 
hi voten en contra. 
Els grups municipals d’ERC-AM-MES (6 regidors) i CUP-PA (2 regidors) s’abstenen. 
 
14. - Moció presentada pel Grup Municipal d'ICV-EUiA demanant mesures de 
compensació als comerciants i titulars d'activitats econòmiques afectats per les 
obres municipals 
 
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_201810182001480200_FH.mov&topic=14 
 
Acord: 
 
“La nova situació econòmica per la que passen les finances locals, posada de manifest 
pel tancament dels pressupostos municipals dels darrer anys amb important 
superàvits, ha permès el govern la realització de diferents projectes, entre els quals, la 
re-urbanització d’alguns carrers, la peatonalització d’uns altres i la millora d’algunes 
infraestructures del municipi. 
 
Per diverses raons, algunes d’aquestes obres públiques, com ara la re-urbanització de 
Roger de Flor i la millora del pas soterrat del c/Brasil, s’estan allargant massa en el 
temps, la qual cosa, a més de molèsties a la ciutadania, està afectant els comerciants i 
els titulars de la resta d’activitats econòmiques que s’hi desenvolupen en els entorns a 
on es realitzen aquestes obres, ja que les dificultats dels possibles clients per accedir-
hi als seus establiments fa que disminueixin les vendes i, en conseqüència, la 
recaptació a les seves caixes. 
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Una situació semblant s’està produint als entorns de l’Illa Centre (C/Itàlia i Flos i 
Calcat) tot i que, en aquest cas, les obres corresponen a la iniciativa privada. 
 
Fa prop de vuit anys, i amb motiu de les obres del FEIL i del FEOSL, es va produir una 
situació semblant i l’Ajuntament del Masnou va decidir compensar els titulars dels 
comerços i de les activitats econòmiques que es desenvolupaven a un sector 
determinat del C/Sant Felip, al C/ Sant Rafael i al C/Josep Llimona, acordant 
bonificacions en les ordenances fiscals. 
 
El grup municipal d’ICV-EUiA creu que ens trobem en una situació semblant i que, per 
tant, cal compensar els comerciants i els titulars de la resta d’activitats econòmiques 
de les zones abans esmentades per les pèrdues que les obres que es realitzen en el 
seu entorn els hagin pogut suposar. 
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa. 
 
És per tot això que el Grup Municipal d’ICV-EUiA de l’Ajuntament del Masnou proposa 
que l’Ajuntament Ple prengui els següents 
 
ACORDS: 
 
Primer.- Instar el govern municipal a pactar amb la resta de grups municipals, abans 
de l’aprovació de les ordenances fiscals per a l’any 2019, una proposta de 
compensació als comerciants i als titulars de la resta d’activitats econòmiques que es 
desenvolupen als entorns de les obres que es realitzen a Roger de Flor, C/Brasil i Illa 
Centre, per les pèrdues econòmiques que la realització d’aquestes obres els hagin 
pogut produir. 
 
Segon.- Traslladar els presents acords a la Federació de Comerç, al Consell de 
Promoció Econòmica, als comerciants i als titulars de la resta d’activitats econòmiques 
de les zones esmentades i fer-los públics a través dels mitjans habituals de 
comunicació de l’Ajuntament.” 
 
Resultat:  Aprovat per 12 vots a favor i 8 vots en contra.  
 
Votació 
Els grups municipals del PDeCAT-UNIÓ (5 regidors), C’s (3 regidors), ICV-EUiA-E (2 
regidors) i PSC-CP (2 regidors) hi voten a favor. 
Els grups municipals d’ERC-AM-MES (6 regidors) i CUP-PA (2 regidors) hi voten en 
contra. 
 
15. - Moció presentada pel Grup Municipal Demòcrata (PDeCAT-UNIÓ) sol·licitant 
que les estacions de tren del Masnou i Ocata passin a integrar-se a la zona 
tarifària 1 – primera corona 
 
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_201810182001480200_FH.mov&topic=15 
 
Acord: 
 
“Històricament, El Masnou i els seus habitants han patit un greuge comparatiu pel que 
fa a la pertinença a les corones o zones tarifàries del transport públic. Tant és així que, 
fins a la data d’avui, municipis més allunyats del centre de Barcelona pertanyien a la 
zona 1, mentre les dues estacions de la nostra vila s’encabien dins la zona 2.  
 
La proximitat a la ciutat de Barcelona, fa que diàriament centenars d’habitants del 
Masnou es desplacin fins a ella, la majoria de vegades per motius laborals o d’estudis. 
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I que molts d’aquests desplaçament es realitzin mitjançant la línia ferroviària, 
contribuint també d’aquesta manera a una mobilitat més racional i sostenible.  
 
Aquesta mateixa problemàtica també la pateixen centenars de veïns i veïnes de les 
poblacions veïnes d’Alella i Teià que fan servir els ferrocarrils per als seus 
desplaçaments des del Masnou a Barcelona i en sentit contrari. 
 
El Plenari del Masnou va aprovar el 2016 i per unanimitat la moció presentada pel PSC 
per formar part de la primera corona del transport públic on demanava a l’alcaldia, 
entre altres peticions, que sol·licités una reunió amb el conseller de Territori i 
Sostenibilitat, i amb els responsables de l’ATM, i TMB, per tal que el Masnou passes a 
formar part de la zona 1 tarifària, sense que a data d’avui tinguem coneixement de cap 
avenç en aquesta direcció.  
 
També el Plenari del Masnou va aprovar en el ple de febrer de 2017 la declaració 
institucional presentada per C’s, en la qual es demanava, entre altres qüestions, 
reclamar a l’Autoritat de Transport Metropolità i al Departament de Territori i 
Sostenibilitat de la Generalitat, la revisió provisional de les zones tarifàries per tal que 
El Masnou s’inclogués dins de la zona 1 en un termini no superior a tres mesos, sense 
que a data d’avui, tinguem coneixement de cap avenç en aquesta direcció. 
 
En els últims dies s’ha sabut que l’AMB (Àrea Metropolitana de Barcelona) prepara la 
integració de prop de 18 municipis, actualment ubicats dins la zona 2 del mapa tarifari, 
a la zona 1, per a l’any 2019. 
 
Aquesta modificació suposarà que els viatgers d’aquests municipis passin a abonar 
10,20 euros per una tarja T-10, que a dia d’avui té un cost de 20,10 euros, o 54 euros 
enfront les 72,70 euros que paguen a dia d’avui per una T-Mes. 
 
Segons sembla, els municipis que canviarien de zona i, per tant, veurien reduïts els 
preus dels seus desplaçaments són els següents: Badia del Vallès, Barberà del Vallès, 
Begues, Castellbisbal, Cerdanyola del Vallès, Cervelló, Corbera de Llobregat, Molins 
de Rei, Pallejà, La Palma de Cervelló, El Papiol, Ripollet, Sant Andreu de la Barca, 
Sant Climent de Llobregat, Sant Cugat del Vallès, Sant Vicenç dels Horts, Santa 
Coloma de Cervelló i Torrelles. 
 
Així doncs, amb aquest mesura, lluny de solventar el greuge històric que pateix la 
nostra vila, l’incrementa i el fa més greu, en veure com municipis que estan força més 
allunyats de la ciutat de Barcelona que el Masnou canvien de zona tarifari i veuen 
reduïts els preus dels seus bitllets. 
 
Recentment, l’Ajuntament del Masnou va aprovar la signatura d’un conveni de 
col·laboració amb l'AMB per a la construcció d'habitatge social a la nostra vila. 
L'argument que llavors va utilitzar la pròpia entitat metropolitana va ser la proximitat del 
Masnou amb el primer municipi del costat nord (Montgat) i que són molts els veïns de 
la nostra població que treballen en territori metropolità, superant així l'inconvenient que 
suposava que el Masnou no pertanyés a l'AMB i podent obtenir un benefici directe per 
a la ciutadania, exactament allò que pretenem amb aquesta moció. 
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa. 
 
Per tot l’exposat es proposa al Ple de l’Ajuntament els següents acords: 
 
PRIMER.- Traslladar a l’ATM (Autoritat del Transport Metropolità) i a l’AMB (Àrea 
Metropolitana de Barcelona) la voluntat de l’Ajuntament del Masnou de que les dues 
estacions de tren ubicades en el seu terme municipal, la del Masnou i la d’Ocata, 
passin a integrar-se dins la zona tarifària 1, a partir de l’1 de gener de 2019  i sol·licitar 
que aquesta integració sigui efectiva des d’aquesta data. 
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SEGON.- Instar el govern municipal a iniciar, de manera immediata, les actuacions 
necessàries per tal d’intentar assolir l’objectiu esmentat a l’acord primer i a mantenir 
puntualment informats la resta de grups municipals del consistori de les gestions que 
realitzi i del resultat de les mateixes. 
 
TERCER.- Proposar als diferents grups municipals dels ajuntaments d’Alella i Teià 
que, els plens respectius, estudiïn la possibilitat de debatre i aprovar, si escau, una 
moció amb el mateix objectiu que el contingut a la proposta d’acord primer d’aquesta 
moció. 
 
QUART.- Comunicar aquests acords al Departament de Territori i Sostenibilitat de la 
Generalitat de Catalunya, a l’ATM, a l’AMB i als diferents grups municipals dels 
Ajuntaments d’Alella i Teià. 
 
CINQUÈ.- Publicar aquesta moció a través dels canals habituals de què disposa 
l’Ajuntament com són: la pàgina web, el Masnou Viu i les xarxes socials de Twitter i 
Facebook.” 
 
Resultat:  Aprovat per 18 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), ICV-EUiA-E (2 regidors) i PSC-CP (2 regidors) hi voten a favor. 
El Grup Municipal de la CUP-PA (2 regidors) hi vota en contra. 
 
16. - Declaració institucional presentada pel Grup Municipal d'ERC-AM-MES amb 
motiu del primer aniversari de l'1 d'octubre 
 
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_201810182001480200_FH.mov&topic=16 
 
Acord: 
 
“La data de l’1 d’octubre de 2017 perviurà per sempre en la memòria col·lectiva 
d’aquest país. Un any després i en el seu primer aniversari, commemorem una fita 
històrica d’exercici democràtic i de defensa democràtica del dret d’autodeterminació 
dels pobles, per tal que els ciutadans poguessin decidir lliurament el seu futur.  
 
Més de dos milions de persones van decidir participar activament en el referèndum, 
malgrat els intents previs d’atemorir a la població per part del govern espanyol i a 
través dels seus braços judicials i policials. Dos milions de conciutadans i 
conciutadanes van defensar els col·legis electorals, dormint-hi el dia abans i també 
defensant les urnes i les paperetes davant dels atacs desproporcionats i bestials de la 
policia espanyola. Les forces de seguretat espanyoles van ferir a més de 1.000 veïns i 
veïnes i van carregar violenta i desproporcionalment contra un poble pacífic que 
defensava la democràcia i el dret a votar. L’estat espanyol, lluny d’intentar buscar una 
solució acordada i pactada amb el govern català per tal que el poble de Catalunya 
pogués votar, tal i com es reclamava des del govern de la Generalitat, va decidir 
emprar la violència, la intolerància i la brutalitat com a resposta a una demanda de 
més i millor democràcia.  
 
Van ser molts els ciutadans que van rebre cops i garrotades per part de la policia, i la 
guàrdia civil, i que van defensar a ultrança que es pogués seguir votant. Avui és 
necessari recordar aquests fets i reivindicar la fortalesa, tenacitat i resiliència dels 
ciutadans i ciutadanes d’aquest país que van plantar cara a la repressió i van posar en 
evidència davant la comunitat internacional a un estat incapaç de transitar davant 
d’una demanda democràtica.  
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El dia 3 d’octubre el poble català, d’una manera molt tranversal, va sortir al carrer com 
a acte de rebuig a la violència policial i per demandar, de nou, la llibertat per poder 
decidir el nostre futur com a poble. Aquest dia, el 3 d’octubre, és també una diada 
rellevant que mostra el denominador comú de la immensa majoria del poble català: 
tenim dret a decidir.  
 
Però malgrat aquesta transversalitat majoritària en el si de la nostra societat a favor del 
dret a decidir, i les reiterades crides al diàleg, l’estat espanyol va seguir exercint un 
paper de repressió empresonant als líders de l’ANC i Òmnium, Jordi Sánchez i Jordi 
Cuixart, aplicant l’article 155 de manera arbitrària i il·legítima, desmantellant la 
sobirania popular, i posteriorment empresonant a diversos líders polítics, que encara 
avui són a la presó: el Vicepresident Oriol Junqueras, la Presidenta Carme Forcadell, 
els Consellers Jordi Turull, Joaquim Forn, Raül Romeva, Josep Rull i Dolors Bassa, i 
forçant l’exili del President Carles Puigdemont, els Consellers Lluís Puig, Meritxell 
Serret, Toni Comín, Clara Ponsatí, i de Marta Rovira i Anna Gabriel.  
 
Ells, el govern de Catalunya, juntament amb els ciutadans, van fer possible el 
referèndum de l’1 d’octubre, i van anteposar l’interès general i del país a qualsevol 
altre. Van corre un risc alt i n’han pagat un preu molt dur i injust: la presó o l’exili. Avui, 
indubtablement, el nostre pensament és amb ells i tornem a reclamar el seu immediat 
alliberament. Llibertat presos polítics i exiliats!  
 
Per tots aquests motius, l’Ajuntament del Masnou proposa l’adopció dels següents 
acords:  
 
PRIMER.- Reivindicar i agrair a totes aquelles persones que van fer possible el 
referèndum d’autodeterminació del passat 1 d’octubre, malgrat les amenaces, l’ús 
il·legítim de la violència i la brutalitat policial per part del govern espanyol.  
 
SEGON.- Reiterar la inapel·lable necessitat que el govern de l’estat espanyol s’assenti 
a negociar un referèndum acordat i a acceptar el resultat democràtic que s’obtingui del 
plebiscit. Sense descartar altres opcions o sistemes proposats que puguin fer-ho 
possible.  
 
TERCER.- Exigir la llibertat immediata i incondicional dels presos i preses polítics i el 
retorn dels exiliats.  
 
QUART.- Donar trasllat d’aquesta moció als grups parlamentaris del Parlament de 
Catalunya, al govern de la Generalitat, als grups parlamentaris del Congrés dels 
Diputats, als grups parlamentaris del Parlament Europeu i a l’Oficina de l’Alt 
Comissionat de l’ONU per als Drets Humans (ACNUDH).” 
 
Resultat:  Aprovat per 11 vots a favor, 5 vots en contra i 4 vots d’abstenció. 
 
Votació 
Els grups municipals d’ERC-AM-MES (6 regidors) i PDeCAT-UNIÓ (5 regidors) hi 
voten a favor. 
Els grups municipals de C’s (3 regidors) i PSC-CP (2 regidors) hi voten en contra. 
Els grups municipals de la CUP-PA (2 regidors) i ICV-EUiA-E (2 regidors) s’abstenen. 
 
17. - Declaració institucional presentada pel Grup Municipal del PSC-CP a favor 
del diàleg polític dins el marc legal de l'Estatut i la Constitució 
 
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_201810182001480200_FH.mov&topic=17 
 
Acord: 
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“El passat 11 de setembre fou proposada al Congrés de Diputats una moció del 
PDeCAT treballada amb altres forces i que amb l’esmena acceptada del PSOE 
s’instava “al Govern de l’Estat a obrir un procés de diàleg polític amb el Govern 
de la Generalitat en què tothom pugui defensar les seves idees, anhels i 
projectes lliurament, sense imposicions ni impediments. Aquest nou procés 
haurà d’assolir l’entesa de quins seran els procediments legals i democràtics 
que permetin a la societat catalana determinar el seu futur en el marc del 
ordenament jurídic vigent”. 
 
Nosaltres entenem que aquest ha estat un primer pas important d’apropament de 
posicions i arguments, que malgrat la mateixa proposta no prosperés finalment, ha 
deixat una primera petja que ens obliga a totes les persones demòcrates 
compromeses amb el diàleg i les solucions dins la política en un Estat de Dret, a seguir 
treballant i explorant noves vies de consens per poder endegar el camí de la 
negociació i entesa. 
 
Des del municipalisme entenem que correspon, per tant, a les forces polítiques amb 
representació al Parlament de Catalunya, en primer lloc, provar de superar aquesta 
divisió i reconstruir el consens democràtic al voltant de les institucions de tota la 
ciutadania catalana, per provar de construir projectes de futur pel país que comptin 
amb consensos tan amplis com siguin possibles, amb més raó com més profunda sigui 
la transformació institucional que pretenen. 
 
Ens cal cercar una sortida pactada assolint un compromís ferm amb el diàleg i la 
negociació com a elements bàsics per a la convivència i reprendre el consens polític 
que sempre ens ha definit a Catalunya, i la seva unitat civil. 
 
El nostre objectiu i dedicació principals dins d’aquest consistori ha estat i és el de 
vetllar per la nostra vila, i per a tota la ciutadania que hi convivim, per la millora de la 
seva qualitat de vida i la cohesió social dels nostres barris. 
 
Els ajuntaments democràtics catalans, amb els seus acords i pactes transversals entre 
totes les formacions polítiques, sempre seran per nosaltres espais on el seu pluralisme 
polític ha possibilitat anys d’entesa i treball conjunt per a la nostra conciutadania. 
 
Per tot l’esmentat, el GM del PSC del Masnou proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció 
dels següents ACORDS: 
 
1. Defensar el compliment de la llei perquè només hi ha democràcia des del respecte a 
la legalitat i als mecanismes de reforma de la llei, el que garanteix la nostra llibertat 
enfront de l’arbitrarietat del poder. 
 
2. Respectar les decisions judicials en el marc del nostre Estat de Dret, tot i manifestar 
que considerem desproporcionades les mesures cautelars que impliquen la presó 
provisional dels actuals polítics en privació de llibertat. 
 
3. Instar als Governs de l’Estat i de la Generalitat obrir un procés de diàleg polític entre 
ambdós en què tothom pugui defensar les seves idees, anhels i projectes lliurament, 
sense imposicions ni impediments. Aquest nou procés haurà d’assolir l’entesa de quins 
seran els procediments legals i democràtics que permetin a la societat catalana 
determinar el seu futur en el marc del ordenament jurídic vigent. 
 
4. Impulsar els treballs entre totes les forces polítiques representades al Congrés de 
Diputats per desenvolupar i acordar dins la recent Comissió Parlamentària de Reforma 
Institucional una proposta de reforma de la Constitució. 
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5. Crida a la calma i serenor ciutadanes -també entre les entitats i moviments- per 
poder assolir un esforç de consens i de suma, pel qual han de sentir-se cridades totes 
les forces polítiques democràtiques representades al Parlament de Catalunya i a les 
Corts espanyoles. 
 
6. Traslladar aquests acords al Parlament, al Congrés i Senat, als Governs de la 
Generalitat i de l’Estat, a les entitats municipalistes catalanes, a les principals entitats 
cívic-polítiques catalanes, i a les entitats veïnals de la nostra Vila.” 
 
Resultat: No aprovat per 16 vots en contra, 2 vots a favor i 2 vots d’abstenció.  
 
Votació 
El Grup Municipal del PSC-CP (2 regidors) hi vota a favor. 
Els grups municipals d’ERC-AM-MES (6 regidors), PDeCAT-UNIÓ (5 regidors), C’s (3 
regidors) i CUP-PA (2 regidors) hi vota en contra. 
El Grup Municipal d’ICV-EUiA-E (2 regidors) s’absté. 
 
18. - Declaració institucional presentada pel Grup Municipal d'ICV-EUiA de 
suport als actes del 80è aniversari del comiat de les Brigades Internacionals. 
 
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_201810182001480200_FH.mov&topic=18 
 
Acord: 
 
“Les Brigades Internacionals van ser unitats militars integrades per 35.000 
voluntaris estrangers de 54 països que van participar en la Guerra d’Espanya al costat 
de l'exèrcit de la II República, per lluitar contra l'alçament  colpista de Francisco 
Franco contra el govern democràtic elegit a les urnes el 1936. Cal remarcar que les 
lluites sempre requereixen de confrontació. Les Brigades Internacionals no van 
combatre el feixisme oferint diàleg i restant passives davant d'aquest, sinó tot el 
contrari. 
 
Les Brigades van participar en la defensa de Madrid en 1936, les batalles del Jarama, 
Guadalajara, Brunete, Belchite, Terol, Aragó i l'Ebre i, a partir del 23 de setembre de 
1938, varen ser retirades seguint exigències internacionals amb l’objectiu de modificar 
la posició davant la intervenció estrangera del Comitè de No intervenció. El 28 
d'octubre de 1938 van rebre un multitudinari comiat popular a Barcelona. 
 
Les Brigades Internacionals no es van formar espontàniament, però la immensa 
majoria dels seus integrants sí que van ser veritablement "voluntaris de la llibertat", 
arribats des dels països dominats per dictadures i pel feixisme, com Alemanya, Itàlia 
o Polònia i, també,dels països democràtics com França (que va donar suport al 
major nombre de brigadistes, uns 9.000), la Gran Bretanya i els Estats Units. 
 
Mai en la història s'ha produït un cas tan extraordinari de solidaritat internacional. 
Les Brigades Internacionals constitueixen un referent en la història del segle XX, tant 
espanyola com internacional, i ha de ser un deure el reconeixement a la memòria dels 
i les brigadistes i la promoció de la investigació històrica. El nostre país pot nodrir-se 
del coneixement d'aquesta singular experiència de solidaritat i lluita antifeixista del 
passat segle, que va tenir lloc enmig del conflicte bèl·lic que va ser antecedent 
immediat de la segona Guerra Mundial. 
 
I la ciutat de Barcelona, i per extensió els pobles i ciutats de les comarques properes, 
tenen l’oportunitat de recuperar una singularitat històrica. Rescatar la memòria i els 
vestigis dels brigadistes al nostre país no és només una qüestió de justícia amb la 
memòria col·lectiva de la Guerra d’Espanya, vol dir recuperar un patrimoni amb 
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valor cultural, turístic i educatiu que pot enriquir simbòlicament les noves 
generacions. 
 
El 28 d'octubre de 2018 es commemorarà el 80è aniversari del comiat de les 
Brigades lnternacionals de Catalunya amb nombrosos actes. L'Ajuntament de 
Barcelona, la Generalitat de Catalunya, així com organitzacions dedicades a 
l'estudi, divulgació i recuperació de la memòria de les Brigades Internacionals, 
contribuiran a promoure la difusió d'aquest esdeveniment històric del qual la ciutat de 
Barcelona va ser protagonista. 
 
 
Cal divulgar amb orgull l'experiència, vestigis, i relats que ens van llegar els i les 
brigadistes i les persones que els van acollir i van conviure amb ells. 
 
En aquest sentit expressem que el poble del Masnou no pot restar aliè a les activitats 
programades i s’hi ha de sumar amb un suport polític explícit. 
 
És per tot això que el Grup Municipal d’ICV-EUiA de l’Ajuntament del Masnou proposa 
que l’Ajuntament Ple prengui els següents 
 
ACORDS: 
 
Primer.- Donar suport a les iniciatives per a la celebració del 80è aniversari del comiat 
de Barcelona de les Brigades lnternacionals, amb diverses activitats en la propera 
tardor. 
 
Segon.- Treballar per la defensa i difusió del llegat de les Brigades Internacionals 
de lluita contra el feixisme i per la recuperació de les restes dels i les brigadistes 
morts a Catalunya. 
 
Tercer.- Iniciar el procés per canviar els noms feixistes de tots els carrers i places de 
la vila, impulsant un procés participatiu pel re - nomenament dels mateixos. 
 
Quart.- Traslladar els presents acords als grups parlamentaris del Congrés i Senat, 
del Parlament Europeu i del Parlament de Catalunya, a la Diputació de Barcelona, i a 
les entitats municipalistes de Catalunya i fer-los públics a través dels mitjans habituals 
de comunicació de l’Ajuntament.” 
 
Resultat:  Aprovat per 20 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) i PSC-CP (2 regidors) 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. 
 
 


