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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 de la declaració de la urgència de la sessió.
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_201902131903040100_FH.mov&topic=1
Acord:
“Vist l’escrit presentat en data 6 de desembre de 2018, amb registre d’entrada número
E2018012590 pel Sr. Federico de las Heras Garrido, per mitjà del qual va formular la
seva renúncia al càrrec de regidor d’aquest Ajuntament.
En data 24 de gener de 2019 el Ple de la Corporació va prendre raó i es va donar per
assabentat de la renúncia formulada pel Sr. Federico de las Heras.
El dia 25 de gener de 2019 es va trametre a la Junta Electoral Central la documentació
relativa a la renúncia formulada pel Sr. Federico de las Heras als efectes de l’expedició
de la credencial acreditativa de la condició de regidor electe a favor del candidat que
segueix l’ordre de la llista electoral de la Candidatura del Partido Popular (PP), el senyor
Antonio Marset Boza.
En data 4 de febrer de 2019 s’ha rebut l’esmentada credencial.
Atès que pel dia 13 de febrer de 2019 s’ha convocat la Comissió especial de comptes i
les comissions informatives, a partir d’un quart de vuit del vespre, i per tal de garantir la
participació d’aquest regidor de forma que pugui exercir el seu dret de participació
consagrat a l’art. 23 de la Constitució Espanyola, garantint així que el Grup Municipal del
PP disposi de representació en aquestes comissions, es proposa la ratificació de la
convocatòria d’una sessió extraordinària i urgent del Ple de conformitat amb l’art. 45 del
ROM, amb caràcter previ a les comissions informatives convocades a un quart de vuit del
vespre, per tal que el nou regidor del PP pugui prendre possessió i participar en aquests
òrgans en igualtat d’oportunitats.
Igualment, vista la convocatòria de vaga general pel dia 21 de febrer de 2019, es
considera adient modificar la data de celebració del Ple ordinari del mes de febrer en el
sentit de traslladar-la al dia 28 de febrer de 2019.
En virtut de tot el que s’ha exposat, el Ple de la corporació adopta, per majoria absoluta,
dels presents (16), els acords següents:
Únic.- RATIFICAR la declaració d’urgència de la sessió.”
Resultat: Aprovat per 14 vots a favor i 2 vots d’abstenció.
Votació
Els grups municipals d’ERC-AM-MES (5 regidors), PDeCAT-UNIÓ (4 regidors), C’s (2
regidors), ICV-EUiA-E (2 regidors) i el vot del regidor no adscrit hi voten a favor.
El Grup Municipal de la CUP-PA (2 regidors) s’absté.
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2. - Presa de possessió del Sr. Antonio Marset Boza com a regidor del Grup
Municipal del PP.
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_201902131903040100_FH.mov&topic=2
A les 19.05 hores, s’incorpora a la sessió el Sr. Ernest Suñé.
3. - Donar compte de la nova composició del Grup Municipal del PP.
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_201902131903040100_FH.mov&topic=3
Acord:
“Vist l’acord del Ple extraordinari del 9 de juliol de 2015 pel qual es va donar compte dels
grups municipals de la corporació del mandat 2015-2019 i del nomenament dels
portaveus.
Vist l’acord del Ple ordinari del 24 de gener de 2019 pel qual es va efectuar la presa de
raó de la renúncia voluntària al càrrec de regidor del Grup Municipal del PP, formulada
pel senyor Federico de las Heras Garrido.
Atès que en aquesta mateixa sessió plenària està previst que prengui possessió del
càrrec de regidor del Grup Municipal del PP el senyor Antonio Marset Boza.
Vista la comunicació formulada pel portaveu del Grup Municipal del PP.
En virtut de tot el que s’ha exposat, el Ple de la corporació adopta, per assentiment, dels
presents (17), els acords següents:
Primer. Donar compte de la nova composició del Grup Municipal del Partido Popular
(PP).
Partido Popular (PP)
Portaveu: Sr. Antonio Marset Boza
Integrant
Sr. Antonio Marset Boza
Segon. Publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la Província i a l’e-Tauler als efectes
del seu general coneixement.”
Resultat: Per assentiment.
4. - Modificar la composició de les comissions informatives i de la Comissió
Especial de Comptes.
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_201902131903040100_FH.mov&topic=4
Acord:
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“Vist l’acord del Ple extraordinari del 9 de juliol de 2015 pel qual es van constituir les
diferents comissions informatives i la Comissió Especial de Comptes.
Vist que al Ple ordinari del 24 de gener de 2019 es va donar compte de l’escrit presentat
amb data 23 de gener de 2019 pel Sr. Joan Fontcuberta Tort, regidor de l’Ajuntament, en
què comunica que abandona el Grup Municipal de Ciutadans i passa a ser regidor no
adscrit.
Vist l’acord del Ple ordinari del 24 de gener de 2019 pel qual es va efectuar la presa de
raó de la renúncia voluntària al càrrec de regidor del Grup Municipal del PP, formulada
pel senyor Federico de las Heras Garrido.
Atès que en aquesta mateixa sessió plenària està previst que prengui possessió del
càrrec de regidor del Grup Municipal del PP el senyor Antonio Marset Boza.
Vista la comunicació formulada pel portaveu del Grup Municipal del PP.
En virtut de tot el que s’ha exposat, el Ple de la corporació adopta, per majoria absoluta,
dels presents (18), els acords següents:
Primer. Modificar la composició de les comissions informatives i de la Comissió Especial
de Comptes, que queden de la manera següent:
Comissió Informativa de Serveis Generals
Titular: Francisco Avilés Salazar (C’s)
Titular: Antonio Marset Boza (PP)
Titular: Joan Fontcuberta Tort (Regidor no adscrit)
Comissió Informativa de Comunitat i Persones
Titular: Antonio Marset Boza (PP)
Titular: Joan Fontcuberta Tort (Regidor no adscrit)
Comissió Informativa de Territori
Titular: Francisco Avilés Salazar (C’s)
Titular: Antonio Marset Boza (PP)
Titular: Joan Fontcuberta Tort (Regidor no adscrit)
Comissió Especial de Comptes
Titular: Antonio Marset Boza (PP)
Titular: Joan Fontcuberta Tort (regidor no adscrit)
Segon. Publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la Província i a l’e-Tauler als efectes
del seu general coneixement.”
Resultat: Aprovat per 14 vots a favor i 4 vots d’abstenció.
Votació
Els grups municipals d’ERC-AM-MES (5 regidors), PDeCAT-UNIÓ (4 regidors), C’s (2
regidors), PSC-CP (1 regidor), PP (1 regidor) i el vot del regidor no adscrit hi voten a
favor.
Els grups municipals d’ICV-EUiA-E (2 regidors) i CUP-PA (2 regidors) s’abstenen.
A les 19.09 hores, s’incorpora a la sessió el Sr. Eduard Garcia.
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5. - Modificar el nomenament de representants municipals al Consell Escolar
Municipal, al Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació i al Consell Municipal de
Benestar Social.
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_201902131903040100_FH.mov&topic=5
Acord:
“Vist l’acord del Ple extraordinari del 9 de juliol pel qual es van nomenar els representants
municipal als diferents organismes.
Vist que al Ple ordinari del 24 de gener de 2019 es va donar compte de l’escrit presentat
amb data 23 de gener de 2019 pel Sr. Joan Fontcuberta Tort, regidor de l’Ajuntament, en
què comunica que abandona el Grup Municipal de Ciutadans i passa a ser regidor no
adscrit.
Vist l’acord del Ple ordinari del 24 de gener de 2019 pel qual es va efectuar la presa de
raó de la renúncia voluntària al càrrec de regidor del Grup Municipal del PP, formulada
pel senyor Federico de las Heras Garrido.
Atès que en aquesta mateixa sessió plenària està previst que prengui possessió del
càrrec de regidor del Grup Municipal del PP el senyor Sr. Antonio Marset Boza.
Vista la comunicació formulada pel portaveu del Grup Municipal del PP i C’s.
En virtut de tot el que s’ha exposat, el Ple de la corporació adopta, per majoria absoluta,
dels presents (19), els acords següents:
Primer. Modificar el nomenament de representant municipal als diferents organismes que
s’esmenten a continuació:
Consell Escolar Municipal
Sr. Antonio Marset Boza (PP)
Sr. Joan Fontcuberta Tort (Regidor no adscrit)
Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació
Sra. Stella Parodi Barrga (C’s)
Sr. Antonio Marset Boza (PP)
Sr. Joan Fontcuberta Tort (Regidor no adscrit)
Consell Municipal de Benestar Social
Sr. Antonio Marset Boza (PP)
Sr. Joan Fontcuberta Tort (Regidor no adscrit)
Segon. Publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la Província i a l’e-Tauler als efectes
del seu general coneixement.”
Resultat: Aprovat per 15 vots a favor i 4 vots d’abstenció.
Votació
Els grups municipals d’ERC-AM-MES (5 regidors), PDeCAT-UNIÓ (5 regidors), C’s (2
regidors), PSC-CP (1 regidor), PP (1 regidor) i el vot del regidor no adscrit hi voten a
favor.
Els grups municipals de la CUP-PA (2 regidors) i ICV-EUiA-E (2 regidors) s’absté.
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6. - Canvi del dia del Ple ordinari del mes de febrer 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_201902131903040100_FH.mov&topic=6
Acord:
“Per acord del Ple de la Corporació de data 20 de desembre de 2018 es va aprovar el
calendari de sessions de les comissions informatives i del Ple de l’exercici 2019. En
concret, i pel que fa referència al mes de febrer de 2019, es va fixar com a data de
celebració del Ple ordinari el dia 21.
Atès que la data del Ple coincideix amb la celebració d’una vaga general, es considera
adient canviar-la en el sentit de traslladar-la al dia 28 de febrer de 2019.
La Junta de Portaveus tindria lloc el dimecres dia 27 de febrer de 2019, a les 19 hores.
L’Audiència Pública tindria lloc el dijous dia 28 de febrer de 2019, a les 19.30 hores.
En virtut de tot el que s’ha exposat, el Ple de la corporació adopta, per majoria absoluta,
dels presents (19), els acords següents:
Primer. Aprovar el canvi del dia de la celebració del Ple ordinari i de l’Audiència Pública
del mes de febrer de 2019 que tindran lloc el dia 28 del mateix, a les 20 i 19.30 hores
respectivament.
Segon. Comunicar aquest acord a tots els diferents departaments de l’Ajuntament per la
seva constància.
Tercer. Publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la Província i a l’e-Tauler als efectes
del seu general coneixement.”
Resultat: Aprovat per 12 vots a favor, 5 vots en contra i 2 vots d’abstenció.
Votació
Els grups municipals d’ERC-AM-MES (5 regidors), PDeCAT-UNIÓ (5 regidors) i CUP-PA
(2 regidors), hi voten a favor.
Els grups municipals de C’s (2 regidors) PSC-CP (1 regidor), PP (1 regidor) i el vot del
regidor no adscrit, hi voten en contra.
El Grup Municipal d’ICV-EUiA-E (2 regidors), s’absté.
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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