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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 març de 
2019 i del Ple extraordinari de l'1 d'abril 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_201904251959580200_FH.mov&topic=1 
 
S’aprova l’acta del Ple ordinari del 21 de març de 2019 i del Ple extraordinari de l'1 d'abril 
de 2019 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_201904251959580200_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_201904251959580200_FH.mov&topic=3 
 
 

El secretari general dóna Donar compte de la relació de decrets, tramitats electrònicament, 
que van del número 586 de data 14 de març de 2019 al número 852 de data 10 d'abril de 
2019. 
 
Resultat: En resten assabentats. 
 
4. - Donar compte del decret pel qual s’aprova el marc pressupostari 2020-2022 per 
trametre a través de l’Oficina Virtual de les Entitats Locals del Ministeri d’Hisenda i 
Funció Pública, en compliment de l’article 6 de l’Ordre HAP 2105/2012, d’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_201904251959580200_FH.mov&topic=4 
 
Acord: 
 
“Primer.- Donar compte del decret d’aprovació del marc pressupostari 2020-2022, d’acord 
amb el que estableix l’article 6 de l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la qual es 
desenvolupen les obligacions de subministrament d’informació previstes a la LO 2/2012, de 
27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera. 
 
Segon. Donar compte de la seva presentació al Ministeri d’Hisenda i Funció Pública dintre 
del termini establert, és a dir, el 18 de març de 2019.” 
 
Resultat: En resten assabentats. 
 
5. - Donar compte de l'informe del primer trimestre de 2019 sobre compliment de 
terminis de pagament d'obligacions pendents. 
 
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_201904251959580200_FH.mov&topic=5 

http://videoacta.elmasnou.cat/?meeting=video_201904251959580200_FH.mov&topic=1
http://videoacta.elmasnou.cat/?meeting=video_201904251959580200_FH.mov&topic=2
http://videoacta.elmasnou.cat/?meeting=video_201904251959580200_FH.mov&topic=3
http://videoacta.elmasnou.cat/?meeting=video_201904251959580200_FH.mov&topic=4
http://videoacta.elmasnou.cat/?meeting=video_201904251959580200_FH.mov&topic=5
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Acord: 
 

“El tresorer de la corporació ret compte de l’informe, el qual literalment diu:  
 

“Informe del primer trimestre de 2019 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 
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.  
 
6. - Donar compte de la gestió i tramesa dels acords contraris a objeccions (Art.218.3 
TRLHL) a la Sindicatura de Comptes de l’exercici 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_201904251959580200_FH.mov&topic=6 

 

Acord: 
 
“Vist l’informe de l’interventor núm. 41/2019, signat en data 2 d’abril de 2018, el qual es 

transcriu tot seguit: 

“”Atès l'article 218 Text Refós de la Llei reguladora d'Hisendes Locals, modificat per la Llei 
27/2013, 27 desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local, que 
disposa el següent en relació als informes sobre resolució de discrepàncies:  
 
“1. L'òrgan interventor elevarà informe al Ple de totes les resolucions adoptades pel 
president de l'entitat local contràries a les objeccions efectuades, així com un resum de les 
principals anomalies detectades en matèria d'ingressos. El dit informe s'atendrà únicament 
a aspectes i comeses pròpies de l'exercici de la funció fiscalitzadora, sense incloure 
qüestions d'oportunitat o conveniència de les actuacions que fiscalitzi.  

http://videoacta.elmasnou.cat/?meeting=video_201904251959580200_FH.mov&topic=6
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El contingut en aquest apartat constituirà un punt independent en l'ordre del dia de la 
corresponent sessió plenària.  
 
El President de la Corporació podrà presentar en el Ple informe justificatiu de la seva 
actuació.  
 
2. Sense perjudici de l'anterior, quan hi hagi discrepàncies, el president de l'entitat local 
podrà elevar la seva resolució a l'òrgan de control competent per raó de la matèria de 
l'Administració que tingui atribuïda la tutela financera.  
 
3. L'òrgan interventor ha de remetre anualment al Tribunal de Comptes totes les 
resolucions i acords adoptats pel president de l'entitat local i pel Ple de la Corporació 
contraris a les objeccions formulades, així com un resum de les principals anomalies 
detectades en matèria d'ingressos. A la esmentada documentació ha d'acompanyar, si 
s’escau, els informes justificatius presentats per la corporació local.”  
 
Vista la següent relació de resolucions adoptades per l’Alcaldia, i per la Junta de Govern 
amb reparaments de la Intervenció sobre el fons o la forma dels actes, documents o 
expedients examinats següents: 
 
Expedients reparaments suspensius 

Expedient Sentit informe 
intervenció 

Contingut expedient Data 
informe 

Departament 

X2016005130 Intervingut amb 
reparaments 

Aprovació contracte menor 
Servei Informació Juvenil 

11/01/2018 Joventut 

X2018000066 Intervingut amb 
reparaments 

Aprovació del contracte amb la 
Fundación Surt pel servei de 
dinamització del Club de la 
Feina 

19/01/2018 Promoció Econòmica 

X2018001497 Intervingut amb 
objeccions 

Contracte menor de 
manteniment de les 
instal·lacions de clima de l'any 
2018 

01/03/2018 Manteniment i Serveis 
Municipals 

X2018001929 Intervingut amb 
reparaments 

Conveni de col·laboració per a 
la prestació de serveis postals 
i telegràfics. 

20/03/2018 Contractació i Compres 

X2018003649 Intervingut amb 
reparaments 

Nòmina Maig 2018 24/05/2018 Recursos Humans i 
Organització 

X2018003587 Intervingut amb 
reparaments 

Relació O núm. 45_1 i Relació 
O número 45_2 

31/05/2018 Intervenció 

X2018003873 Intervingut amb 
reparaments 

Relació ADO núm. 48_1 i ADO 
48_2 

31/05/2018 Intervenció 

X2018003950 Intervingut amb 
reparaments 

Relació O núm. 49-1  i núm. 
49-2 

31/05/2018 Intervenció 

X2018004068 Intervingut amb 
reparaments 

Relació ADO núm. 50 31/05/2018 Intervenció 

X2018003710 Intervingut amb 
reparaments 

Relació ADO núm. 46_1 i  
ADO 46_2 

31/05/2018 Intervenció 

X2018003790 Intervingut amb 
reparaments 

Relació O núm. 47_1 i  47_2 31/05/2018 Intervenció 

X2018003521 Intervingut amb 
reparaments 

Relació ADO núm. 43_1 i 
relació 43_2 reparada 
 

31/05/2018 Intervenció 

X2018004398 Intervingut amb 
reparaments 

Nòmina Juny 2018 14/06/2018 Recursos Humans i 
Organització 

X2018004824 Intervingut amb 
reparaments 

Relació O núm. 60 amb 
reparaments 

27/06/2018 Intervenció 

X2018004508 Intervingut amb 
reparaments 

Relació O núm. 55 amb 
reparaments 

27/06/2018 Intervenció 

X2018004471 Intervingut amb 
reparaments 

Relació ADO núm. 53 27/06/2018 Intervenció 

X2018004503 Intervingut amb 
reparaments 

Relació propostes de 
despeses menors AD segona 
setmana de juny amb 
reparament  de 2018 

27/06/2018 Intervenció 
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X2018004822 Intervingut amb 
reparaments 

Relació O núm. 58 amb 
reparaments. 

27/06/2018 Intervenció 

X2017004895 INFORME 
INTERVENCIO 

LIC 21/2017. Expedient de 
contractació, pel procediment 
negociat sense publicitat, de la 
tercera fase de obres 
ordinàries del projecte de 
millora d’accessibilitat del pas 
soterrat del carrer de Brasil. 

28/06/2018 Urbanisme 

X2017004895 INFORME 
INTERVENCIO 

LIC 21/2017. Expedient de 
contractació, pel procediment 
negociat sense publicitat, de la 
tercera fase de obres 
ordinàries del projecte de 
millora d’accessibilitat del pas 
soterrat del carrer de Brasil. 

28/06/2018 Urbanisme 

X2017006391 INFORME 
INTERVENCIO 

LIC 30/2017. Contractació de 
les obres de la 1a i 2a fase del 
projecte de millora 
d’accessibilitat del pas soterrat 
del carrer de Brasil, consistent 
en el trasllat de l’accés situat 
al carrer Àngel Guimerà (N-II) 
a un nou accés adaptat al 
carrer Brasil. 

04/07/2018 Urbanisme 

X2017006391 INFORME 
INTERVENCIO 

LIC 30/2017. Contractació de 
les obres de la 1a i 2a fase del 
projecte de millora 
d’accessibilitat del pas soterrat 
del carrer de Brasil, consistent 
en el trasllat de l’accés situat 
al carrer Àngel Guimerà (N-II) 
a un nou accés adaptat al 
carrer Brasil. 

04/07/2018 Urbanisme 

X2018004883 Intervingut amb 
reparaments 

Relació ADO núm. 63 amb 
reparaments 

05/07/2018 Intervenció 

X2018004611 Intervingut amb 
reparaments 

Contracte de manteniment del 
gestor de cues (2018-2019) 

05/07/2018 Sistemes d'Informació i 
Processos 

X2018004835 Intervingut amb 
reparaments 

Relació ADO núm. 62 amb 
reparaments 

05/07/2018 Intervenció 

X2018004820 Intervingut amb 
reparaments 

Aprovació contracte menor 
Servei Informació Juvenil 

11/07/2018 Joventut 

X2017006553 Intervingut amb 
reparaments 

Ajuts sobre la quota de 
l’impost sobre béns immobles 
a favor de persones amb 
escassa capacitat econòmica 
per a l’exercici 2017 

11/07/2018 Acció Social 

X2018005047 Intervingut amb 
reparaments 

Relació propostes de 
despeses AD amb 
reparaments primera setmana 
de juliol de 2018 

12/07/2018 Intervenció 

X2018005056 Intervingut amb 
reparaments 

Relació ADO núm. 65 amb 
reparaments 

12/07/2018 Intervenció 

X2018005239 Intervingut amb 
reparaments 

Relació ADO núm. 71 amb 
reparaments 

17/07/2018 Intervenció 

X2018005242 Intervingut amb 
reparaments 

Relació de propostes de 
despeses menors AD amb 
reparaments segona setmana 
de juliol 
 

17/07/2018 Intervenció 

X2018005215 Intervingut amb 
reparaments 

Relació O núm 69 amb 
reparaments 

17/07/2018 Intervenció 

X2018005281 Intervingut amb 
reparaments 

Nòmina juliol 2018 18/07/2018 Recursos Humans i 
Organització 

X2018005134 Intervingut amb 
reparaments 

Despesa d'implementació del 
Pla d'accions 2018 del Pla 
municipal de prevenció de 
drogodependències 

19/07/2018 Salut Pública 

X2018005373 Intervingut amb 
reparaments 

Relació de despeses menors 
AD amb reparaments tercera 
setmana de juliol de 2018 
 

19/07/2018 Intervenció 
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X2018001739 Intervingut amb 
reparaments 

Aprovar contracte menor 
gestió i programació EECH 2n 
ttre 2018 

24/07/2018 Cultura 

X2018005396 Intervingut amb 
reparaments 

Relació ADO núm. 76 amb 
reparaments 

24/07/2018 Intervenció 

X2018005387 Intervingut amb 
reparaments 

Concurs fotogràfic  
d'Instagram 
#estiualmasnou2018 

26/07/2018 Turisme 

X2018005717 Intervingut amb 
reparaments 

Club de la Feina. Contractació 
de la dinamització. 

02/08/2018 Promoció Econòmica 

X2018004654 Intervingut amb 
reparaments 

LIC 9/2018. Obres d’ampliació 
de l’escola Ferrer i Guàrdia 
per a cuina-menjador i el seu 
equipament. (2 Lots) 

03/08/2018 Projectes i Obres 

X2018005745 Intervingut amb 
reparaments 

Contracte menor pel programa 
de control horari WCRONOS 

06/08/2018 Recursos Humans i 
Organització 

X2018005545 Intervingut amb 
reparaments 

Relació O núm. 77 amb 
reparaments 

07/08/2018 Intervenció 

X2018005623 Intervingut amb 
reparaments 

Aprovació relació ADO 
Núm.80_ amb reparament 

07/08/2018 Intervenció 

X2018005871 Intervingut amb 
reparaments 

Relació  ADO núm. 85 amb 
reparaments 

13/08/2018 Intervenció 

X2018005849 Intervingut amb 
reparaments 

Contracte menor de 
manteniment dels jocs infantils 
des de setembre fins 
desembre de 2018 

28/08/2018 Manteniment i Serveis 
Municipals 

X2018005971 Intervingut amb 
reparaments 

Relació de propostes de 
despeses menors AD quarta 
setmana d'agost de 2018 

30/08/2018 Intervenció 

X2018006038 Intervingut amb 
reparaments 

Relació de despeses menors 
AD cinquena setmana d'agost 
de 2018 

03/09/2018 Intervenció 

X2018006149 Intervingut amb 
reparaments 

Relació ADO núm. 91 06/09/2018 Intervenció 

X2018006152 Intervingut amb 
reparaments 

Relació propostes de 
despeses menors AD primera 
setmana de setembre de 2018 

06/09/2018 Intervenció 

X2018006278 Intervingut amb 
reparaments 

Relació propostes de 
despeses menors AD segona 
setmana de setembre de 
2018. 

13/09/2018 Intervenció 

X2018006452 Intervingut amb 
reparaments 

Relació ADO núm. 96 20/09/2018 Intervenció 

X2018006447 Intervingut amb 
reparaments 

Relació propostes de 
despeses menors AD tercera 
setmana de setembre de 2018 

25/09/2018 Intervenció 

X2018006671 Intervingut amb 
reparaments 

Aixecar relació ADO núm. 99 27/09/2018 Intervenció 

X2018006672 Intervingut amb 
reparaments 

Aixecar propostes de 
despeses menors AD quarta 
setmana de setembre 

27/09/2018 Intervenció 

X2018006836 Intervingut amb 
reparaments 

Aixecar reparament relació 
ADO núm. 102 

04/10/2018 Intervenció 

X2018006877 Intervingut amb 
reparaments 

Aixecar reparament i aprovar 
la relació de despeses menors 
AD primera setmana d'octubre 
de 2018 

04/10/2018 Intervenció 

X2018007029 Intervingut amb 
reparaments 

Aixecar i aprovar reparament 
relació ADO núm. 104 
 
 

11/10/2018 Intervenció 

X2018007031 Intervingut amb 
reparaments 

Aixecar i aprovar relació de 
despeses menors AD segona 
setmana d'octubre, expedient 
X2018007031 

11/10/2018 Intervenció 

X2018007163 Intervingut amb 
reparaments 

Aixecar reparament i aprovar 
relació ADO núm. 106 

18/10/2018 Intervenció 

X2018007269 Intervingut amb 
reparaments 

Aixecar reparament i aprovar 
relació de despeses menors 
AD tercera setmana d'octubre 
de 2018 
 

23/10/2018 Intervenció 
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X2018007394 Intervingut amb 
reparaments 

Aixecar reparament i 
aprovació relació ADO núm. 
109 

30/10/2018 Intervenció 

X2018007407 Intervingut amb 
reparaments 

Aixecar reparament i aprovar 
la relació de despeses menors 
AD quarta setmana d'octubre 
de 2018 

30/10/2018 Intervenció 

X2018007912 Intervingut amb 
reparaments 

Aixecar reparament i aprovar 
relació ADO núm. 113 

15/11/2018 Intervenció 

X2018007907 Intervingut amb 
reparaments 

Aixecar reparament i aprovar 
relació de despeses menors 
AD segona setmana de 
novembre de 2018 

15/11/2018 Intervenció 

X2018007742 Intervingut amb 
reparaments 

Aixecar reparament i aprovar 
relació ADO núm. 111 

20/11/2018 Intervenció 

X2018007743 Intervingut amb 
reparaments 

Aixecar reparament i aprovar 
relació de despeses menors 
AD primera setmana de 
novembre de 2018 

20/11/2018 Intervenció 

X2018008110 Intervingut amb 
reparaments 

Aixecar reparament i aprovar 
relació propostes de despeses 
menors AD tercera setmana 
de novembre de 2018 

04/12/2018 Intervenció 

X2018008326 Intervingut amb 
reparaments 

Aixecar reparament i aprovar 
relació propostes de despeses 
menors AD quarta setmana de 
novembre de 2018. 

04/12/2018 Intervenció 

X2018008108 Intervingut amb 
reparaments 

Aixecar reparament i aprovar 
la relació ADO núm. 116 

11/12/2018 Intervenció 

X2018008321 Intervingut amb 
reparaments 

Relació ADO núm. 118 11/12/2018 Intervenció 

X2018008607 Intervingut amb 
reparaments 

Aixecar reparaments i aprovar 
relació ADO núm. 121 

12/12/2018 Intervenció 

X2018008615 Intervingut amb 
reparaments 

Aixecar reparaments i aprovar 
relació de despeses menors 
AD segona setmana de 
desembre de 2018. 

12/12/2018 Intervenció 

X2018008504 Intervingut amb 
objeccions 

Contracte menor per la 
compra de material elèctric per 
substituir els equips de les 
lluminàries al c/Sant Miquel 
(tram entre c/Tomàs Vives i 
c/Roman Fabra) 

18/12/2018 Manteniment i Serveis 
Municipals 

X2018008812 Intervingut amb 
reparaments 

Aixecar reparaments i aprovar 
relació de despeses menors 
AD últimes exercici 2018. 

27/12/2018 Intervenció 

X2018008833 Intervingut amb 
reparaments 

Aixecar reparaments i aprovar 
la relació ADO núm. 122 

27/12/2018 Intervenció 

 

 
Expedients reparaments no suspensius 
 

Expedient Sentit informe 
intervenció 

Contingut expedient Data 
informe 

Departament 

X2018000436 Intervingut amb 
reparaments 

Nòmina Gener 2018 25/01/2018 Recursos Humans i 
Organització 

X2018001191 Intervingut amb 
reparaments 

Autorització i ordenació del 
pagament de la quota de l'AMI 
2018 

20/02/2018 Alcaldia 

X2018001273 Intervingut amb 
reparaments 
 

Nòmina Febrer 2018 23/02/2018 Recursos Humans i 
Organització 

X2018002053 Intervingut amb 
reparaments 

Nòmina Març 2018 23/03/2018 Recursos Humans i 
Organització 

X2018003032 Intervingut amb 
reparaments 

Nòmina Abril 2018 25/04/2018 Recursos Humans i 
Organització 

X2018003032 Intervingut amb 
reparaments 

Nòmina Abril 2018 25/04/2018 Recursos Humans i 
Organització 

X2018005844 Intervingut amb 
reparaments 

Nòmina mes d'agost 2018 23/08/2018 Recursos Humans i 
Organització 
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X2018006391 Intervingut amb 
reparaments 

Nòmina mes de setembre 
2018 

25/09/2018 Recursos Humans i 
Organització 

X2018007171 Intervingut amb 
reparaments 

Nòmina mes d'octubre de 
2018 

25/10/2018 Recursos Humans i 
Organització 

X2018007750 Intervingut amb 
reparaments 

Sol·licitud reconeixent per 
accedir a la categoria d'agent 
responsable de torn. 

22/11/2018 Recursos Humans i 
Organització 

X2018007752 Intervingut amb 
reparaments 

Sol·licitud reconeixent per 
accedir a la categoria d'agent 
responsable de torn. 

22/11/2018 Recursos Humans i 
Organització 

X2018007949 Intervingut amb 
reparaments 

Nòmina mes de novembre 
2018 

26/11/2018 Recursos Humans i 
Organització 

X2018008652 Intervingut amb 
reparaments 

Nòmina de desembre 20/12/2018 Recursos Humans i 
Organització 

 
Expedients extrajudicials 
 

Expedient Sentit informe 
intervenció 

Contingut expedient Data 
informe 

Departament 

X2018001553 Intervingut amb 
reparaments 

Aprovació i reconeixement 
extrajudicial Relació número 1 
de factures sense contractació 
i sense suficient consignació 
pressupostària exercici 
anterior. 

27/02/2018 Intervenció 

X2018001669 Intervingut amb 
reparaments 

Aprovació i reconeixement 
extrajudicial Relació número 2 
de factures exercici anterior. 

02/03/2018 Intervenció 

X2018002894 Intervingut amb 
reparaments 

Aprovació i reconeixement 
extrajudicial Relació número 3 
de factures exercici anterior. 

16/04/2018 Intervenció 

X2018003864 Intervingut amb 
reparaments 

Aprovació i reconeixement 
extrajudicial Relació número 4 
d'una factura de l'exercici 
2017. 

24/05/2018 Intervenció 

X2018005332 Intervingut amb 
reparaments 

Aprovació i reconeixement 
extrajudicial Relació número 5 
de factures exercici 2017. 

30/08/2018 Sist.Informació i 
processos 

X2018007488 Intervingut amb 
reparaments 

Aprovació i reconeixement 
extrajudicial Relació número 6 
de factures exercici 2017. 

08/11/2018 Intervenció 

 
Anomalies detectades en matèria d'ingressos 
No n’hi ha hagut. 
 
Per tot això exposat, es trasllada a l’Alcaldia aquest informe per la seva elevació al Ple en 
la primera sessió que celebri.”” 
 
En virtut de tot el que s’ha exposat es dona compte al Ple de la corporació, l’adopció dels 
acords següents: 
 
Primer.- Donar compte al Ple dels expedients de reparament suspensius, aixecar 
suspensió i aprovació de les propostes aprovades per Resolució de l’Alcaldia o Junta de 
Govern, que tot seguit es relacionen:  
 

Expedient 
Sentit informe 
intervenció Contingut expedient 

Data informe 
interventor Acord  Departament 

X2016005130 

Intervingut amb 
reparaments 

Aprovació contracte menor Servei 
Informació Juvenil 11/01/2018 

Decret 
16/01/2018 JOVE - Joventut 

X2018000066 

Intervingut amb 
reparaments 

Aprovació del contracte amb la 
Fundación Surt pel servei de 
dinamització del Club de la Feina 19/01/2018 

Decret 
23/01/2018 

PROM - Promoció 
Econòmica 

X2018001497 

Intervingut amb 
reparaments 

Contracte menor de manteniment de les 
instal·lacions de clima de l'any 2018 01/03/2018 

JGL 
08/03/2018 

MANT - 
Manteniment i 
Serveis Municipals 
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X2018001929 

Intervingut amb 
reparaments 

Conveni de col·laboració per a la 
prestació de serveis postals i telegràfics. 20/03/2018 

Decret 
22/03/2018 

COMP - 
Contractació i 
Compres 

X2018003649 

Intervingut amb 
reparaments Nòmina Maig 2018 24/05/2018 

Decret 
24/05/2018 

RRHH - Recursos 
Humans i 
Organització 

X2018003587 

Intervingut amb 
reparaments 

Relació O núm. 45_1 i Relació O número 
45_2 31/05/2018 

Decret 
14/06/2018 INTE - Intervenció 

X2018003873 

Intervingut amb 
reparaments Relació ADO núm. 48_1 i ADO 48_2 31/05/2018 

Decret 
14/06/2018 INTE - Intervenció 

X2018003950 

Intervingut amb 
reparaments Relació O núm. 49-1  i núm. 49-2 31/05/2018 

Decret 
15/06/2018 INTE - Intervenció 

X2018004068 

Intervingut amb 
reparaments Relació ADO núm. 50 31/05/2018 

Decret 
14/06/2018 INTE - Intervenció 

X2018003710 

Intervingut amb 
reparaments Relació ADO núm. 46_1 i  ADO 46_2 31/05/2018 

Decret 
14/06/2018 INTE - Intervenció 

X2018003790 

Intervingut amb 
reparaments Relació O núm. 47_1 i  47_2 31/05/2018 

Decret 
14/06/2018 INTE - Intervenció 

X2018003521 

Intervingut amb 
reparaments 

Relació ADO núm. 43_1 i relació 43_2 
reparada 31/05/2018 

Decret 
22/06/2018 INTE - Intervenció 

X2018004398 

Intervingut amb 
reparaments Nòmina Juny 2018 14/06/2018 

Decret 
20/06/2018 

RRHH - Recursos 
Humans i 
Organització 

X2018004824 

Intervingut amb 
reparaments Relació O núm. 60 amb reparaments 27/06/2018 

Decret 
05/07/2018 INTE - Intervenció 

X2018004508 

Intervingut amb 
reparaments Relació O núm. 55 amb reparaments 27/06/2018 

Decret 
05/07/2018 INTE - Intervenció 

X2018004471 

Intervingut amb 
reparaments Relació ADO núm. 53 27/06/2018 

Decret 
05/07/2018 INTE - Intervenció 

X2018004503 

Intervingut amb 
reparaments 

Relació propostes de despeses menors 
AD segona setmana de juny amb 
reparament  de 2018 27/06/2018 

Decret 
05/07/2018 INTE - Intervenció 

X2018004822 

Intervingut amb 
reparaments Relació O núm. 58 amb reparaments. 27/06/2018 

Decret 
16/07/2018 INTE - Intervenció 

X2017004895 

Intervingut amb 
reparaments 

LIC 21/2017. Expedient de contractació, 
pel procediment negociat sense 
publicitat, de la tercera fase de obres 
ordinàries del projecte de millora 
d’accessibilitat del pas soterrat del carrer 
de Brasil. 28/06/2018 

Decret 
18/07/2018 

URBA - Urbanisme i 
Activitats 

X2017004895 

Intervingut amb 
reparaments 

LIC 21/2017. Expedient de contractació, 
pel procediment negociat sense 
publicitat, de la tercera fase de obres 
ordinàries del projecte de millora 
d’accessibilitat del pas soterrat del carrer 
de Brasil. 28/06/2018 

Decret 
18/07/2018 

URBA - Urbanisme i 
Activitats 

X2017006391 

Intervingut amb 
reparaments 

LIC 30/2017. Contractació de les obres 
de la 1a i 2a fase del projecte de millora 
d’accessibilitat del pas soterrat del carrer 
de Brasil, consistent en el trasllat de 
l’accés situat al carrer Àngel Guimerà (N-
II) a un nou accés adaptat al carrer Brasil. 04/07/2018 

Decret 
18/07/2018 

OBRE - Projectes i 
Obres 

X2017006391 

Intervingut amb 
reparaments 

LIC 30/2017. Contractació de les obres 
de la 1a i 2a fase del projecte de millora 
d’accessibilitat del pas soterrat del carrer 
de Brasil, consistent en el trasllat de 
l’accés situat al carrer Àngel Guimerà (N-
II) a un nou accés adaptat al carrer Brasil. 04/07/2018 

Decret 
18/07/2018 

OBRE - Projectes i 
Obres 

X2018004883 

Intervingut amb 
reparaments Relació ADO núm. 63 amb reparaments 05/07/2018 

Decret 
16/07/2018 INTE - Intervenció 
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X2018004611 

Intervingut amb 
reparaments 

Contracte de manteniment del gestor de 
cues (2018-2019) 05/07/2018 

Decret 
16/07/2018 

NNTT - Sistemes 
d'Informació i 
Processos 

X2018004835 

Intervingut amb 
reparaments Relació ADO núm. 62 amb reparaments 05/07/2018 

Decret 
09/07/2018 INTE - Intervenció 

X2018004820 

Intervingut amb 
reparaments 

Aprovació contracte menor Servei 
Informació Juvenil 11/07/2018 

Decret 
25/01/2019 JOVE - Joventut 

X2017006553 

Intervingut amb 
reparaments 

Ajuts sobre la quota de l’impost sobre 
béns immobles a favor de persones amb 
escassa capacitat econòmica per a 
l’exercici 2017 11/07/2018 

Decret 
18/07/2018 BENE - Acció Social 

X2018005047 

Intervingut amb 
reparaments 

Relació propostes de despeses AD amb 
reparaments primera setmana de juliol 
de 2018 12/07/2018 

Decret 
18/07/2018 INTE - Intervenció 

X2018005056 

Intervingut amb 
reparaments Relació ADO núm. 65 amb reparaments 12/07/2018 

Decret 
18/07/2018 INTE - Intervenció 

X2018005239 

Intervingut amb 
reparaments Relació ADO núm. 71 amb reparaments 17/07/2018 

Decret 
18/07/2018 INTE - Intervenció 

X2018005242 

Intervingut amb 
reparaments 

Relació de propostes de despeses 
menors AD amb reparaments segona 
setmana de juliol 17/07/2018 

Decret 
19/07/2018 INTE - Intervenció 

X2018005215 

Intervingut amb 
reparaments Relació O núm. 69 amb reparaments 17/07/2018 

Decret 
25/07/2018 INTE - Intervenció 

X2018005281 

Intervingut amb 
reparaments Nòmina juliol 2018 18/07/2018 

Decret 
25/07/2018 

RRHH - Recursos 
Humans i 
Organització 

X2018005134 

Intervingut amb 
reparaments 

Despesa d'implementació del Pla 
d'accions 2018 del Pla municipal de 
prevenció de drogodependències 19/07/2018 

Decret 
06/08/2018 SALU - Salut Pública 

X2018005373 

Intervingut amb 
reparaments 

Relació de despeses menors AD amb 
reparaments tercera setmana de juliol de 
2018 19/07/2018 

Decret 
25/07/2018 INTE - Intervenció 

X2018001739 

Intervingut amb 
reparaments 

Aprovar contracte menor gestió i 
programació EECH 2n tre 2018 24/07/2018 

Decret 
01/08/2018 CULT - Cultura 

X2018005396 

Intervingut amb 
reparaments Relació ADO núm. 76 amb reparaments 24/07/2018 

Decret 
25/07/2018 INTE - Intervenció 

X2018005387 

Intervingut amb 
reparaments 

Concurs fotogràfic  d'Instagram 
#estiualmasnou2018 26/07/2018 

Decret 
27/07/2018 TURI - Turisme 

X2018005717 

Intervingut amb 
reparaments 

Club de la Feina. Contractació de la 
dinamització. 02/08/2018 

Decret 
06/08/2018 

PROM - Promoció 
Econòmica 

X2018004654 

Intervingut amb 
reparaments 

LIC 9/2018. Obres d’ampliació de l’escola 
Ferrer i Guàrdia per a cuina-menjador i el 
seu equipament. (2 Lots) 03/08/2018 

Decret 
06/08/2018 

OBRE - Projectes i 
Obres 

X2018005745 

Intervingut amb 
reparaments 

Contracte menor pel programa de 
control horari WCRONOS 06/08/2018 

Decret 
07/08/2018 

RRHH - Recursos 
Humans i 
Organització 

X2018005545 

Intervingut amb 
reparaments Relació O núm. 77 amb reparaments 07/08/2018 

Decret 
05/09/2018 INTE - Intervenció 

X2018005623 

Intervingut amb 
reparaments 

Aprovació relació ADO Núm.80_ amb 
reparament 07/08/2018 

Decret 
13/08/2018 INTE - Intervenció 

X2018005871 

Intervingut amb 
reparaments Relació  ADO núm. 85 amb reparaments 13/08/2018 

Decret 
13/08/2018 INTE - Intervenció 

X2018005849 

Intervingut amb 
reparaments 

Contracte menor de manteniment dels 
jocs infantils des de setembre fins 
desembre de 2018 28/08/2018 

Decret 
04/09/2018 

MANT - 
Manteniment i 
Serveis Municipals 

X2018005971 

Intervingut amb 
reparaments 

Relació de propostes de despeses 
menors AD quarta setmana d'agost de 
2018 30/08/2018 

Decret 
05/09/2018 INTE - Intervenció 
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X2018006038 

Intervingut amb 
reparaments 

Relació de despeses menors AD cinquena 
setmana d'agost de 2018 03/09/2018 

Decret 
05/09/2018 INTE - Intervenció 

X2018006149 

Intervingut amb 
reparaments Relació ADO núm. 91 06/09/2018 

Decret 
12/09/2018 INTE - Intervenció 

X2018006152 

Intervingut amb 
reparaments 

Relació propostes de despeses menors 
AD primera setmana de setembre de 
2018 06/09/2018 

Decret 
12/09/2018 INTE - Intervenció 

X2018006278 

Intervingut amb 
reparaments 

Relació propostes de despeses menors 
AD segona setmana de setembre de 
2018. 13/09/2018 

Decret 
21/09/2018 INTE - Intervenció 

X2018006452 

Intervingut amb 
reparaments Relació ADO núm. 96 20/09/2018 

Decret 
26/09/2018 INTE - Intervenció 

X2018006447 

Intervingut amb 
reparaments 

Relació propostes de despeses menors 
AD tercera setmana de setembre de 
2018 25/09/2018 

Decret 
28/09/2018 INTE - Intervenció 

X2018006671 

Intervingut amb 
reparaments Aixecar relació ADO núm. 99 27/09/2018 

Decret 
28/09/2018 INTE - Intervenció 

X2018006672 

Intervingut amb 
reparaments 

Aixecar propostes de despeses menors 
AD quarta setmana de setembre 27/09/2018 

Decret 
28/09/2018 INTE - Intervenció 

X2018006836 

Intervingut amb 
reparaments 

Aixecar reparament relació ADO núm. 
102 04/10/2018 

Decret 
08/10/2018 INTE - Intervenció 

X2018006877 

Intervingut amb 
reparaments 

Aixecar reparament i aprovar la relació 
de despeses menors AD primera 
setmana d'octubre de 2018 04/10/2018 

Decret 
08/10/2018 INTE - Intervenció 

X2018007029 

Intervingut amb 
reparaments 

Aixecar i aprovar reparament relació 
ADO núm. 104 11/10/2018 

Decret 
16/10/2018 INTE - Intervenció 

X2018007031 

Intervingut amb 
reparaments 

Aixecar i aprovar relació de despeses 
menors AD segona setmana d'octubre, 
expedient X2018007031 11/10/2018 

Decret 
16/10/2018 INTE - Intervenció 

X2018007163 

Intervingut amb 
reparaments 

Aixecar reparament i aprovar relació 
ADO núm. 106 18/10/2018 

Decret 
22/10/2018 INTE - Intervenció 

X2018007269 

Intervingut amb 
reparaments 

Aixecar reparament i aprovar relació de 
despeses menors AD tercera setmana 
d'octubre de 2018 23/10/2018 

Decret 
24/10/2018 INTE - Intervenció 

X2018007394 

Intervingut amb 
reparaments 

Aixecar reparament i aprovació relació 
ADO núm. 109 30/10/2018 

Decret 
31/10/2018 INTE - Intervenció 

X2018007407 

Intervingut amb 
reparaments 

Aixecar reparament i aprovar la relació 
de despeses menors AD quarta setmana 
d'octubre de 2018 30/10/2018 

Decret 
31/10/2018 INTE - Intervenció 

X2018007912 

Intervingut amb 
reparaments 

Aixecar reparament i aprovar relació 
ADO núm. 113 15/11/2018 

Decret 
19/11/2018 INTE - Intervenció 

X2018007907 

Intervingut amb 
reparaments 

Aixecar reparament i aprovar relació de 
despeses menors AD segona setmana de 
novembre de 2018 15/11/2018 

Decret 
19/11/2018 INTE - Intervenció 

X2018007742 

Intervingut amb 
reparaments 

Aixecar reparament i aprovar relació 
ADO núm. 111 20/11/2018 

Decret 
22/11/2018 INTE - Intervenció 

X2018007743 

Intervingut amb 
reparaments 

Aixecar reparament i aprovar relació de 
despeses menors AD primera setmana 
de novembre de 2018 20/11/2018 

Decret 
22/11/2018 INTE - Intervenció 

X2018008110 

Intervingut amb 
reparaments 

Aixecar reparament i aprovar relació 
propostes de despeses menors AD 
tercera setmana de novembre de 2018 04/12/2018 

Decret 
05/12/2018 INTE - Intervenció 

X2018008326 

Intervingut amb 
reparaments 

Aixecar reparament i aprovar relació 
propostes de despeses menors AD 
quarta setmana de novembre de 2018. 04/12/2018 

Decret 
05/12/2018 INTE - Intervenció 

X2018008108 

Intervingut amb 
reparaments 

Aixecar reparament i aprovar la relació 
ADO núm. 116 11/12/2018 

Decret 
12/12/2018 INTE - Intervenció 

X2018008321 

Intervingut amb 
reparaments Relació ADO núm. 118 11/12/2018 

Decret 
12/12/2018 INTE - Intervenció 
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X2018008607 

Intervingut amb 
reparaments 

Aixecar reparaments i aprovar relació 
ADO núm. 121 12/12/2018 

Decret 
13/12/2018 INTE - Intervenció 

X2018008615 

Intervingut amb 
reparaments 

Aixecar reparaments i aprovar relació de 
despeses menors AD segona setmana de 
desembre de 2018. 12/12/2018 

Decret 
13/12/2018 INTE - Intervenció 

X2018008504 

Intervingut amb 
reparaments 

Contracte menor per la compra de 
material elèctric per substituir els equips 
de les lluminàries al c/Sant Miquel (tram 
entre c/Tomàs Vives i c/Roman Fabra) 18/12/2018 

JGL 
20/12/2018 

MANT - 
Manteniment i 
Serveis Municipals 

X2018008812 

Intervingut amb 
reparaments 

Aixecar reparaments i aprovar relació de 
despeses menors AD últimes exercici 
2018. 27/12/2018 

Decret 
28/12/2018 INTE - Intervenció 

X2018008833 

Intervingut amb 
reparaments 

Aixecar reparaments i aprovar la relació 
ADO núm. 122 27/12/2018 

Decret 
28/12/2018 INTE - Intervenció 

 
Segon.-  Donar compte al Ple dels expedients de reparament no suspensius i  aprovació 
de les propostes aprovades per Resolució delegada de l’Alcaldia, segons el règim de 
delegació de competències, que tot seguit es relacionen: 
 

Expedient 
Sentit informe 
intervenció Contingut expedient 

Data 
informe 
interventor Acord  Departament 

X2018000436 

Intervingut 
amb 
reparaments Nòmina Gener 2018 25/01/2018 

Decret 
25/01/2018 

RRHH - Recursos 
Humans i 
Organització 

X2018001191 

Intervingut 
amb 
reparaments 

Autorització i ordenació del pagament 
de la quota de l'AMI 2018 20/02/2018 

Decret 
22/02/2018 ALCA - Alcaldia 

X2018001273 

Intervingut 
amb 
reparaments Nòmina Febrer 2018 23/02/2018 

Decret 
26/02/2018 

RRHH - Recursos 
Humans i 
Organització 

X2018002053 

Intervingut 
amb 
reparaments Nòmina Març 2018 23/03/2018 

Decret 
26/03/2018 

RRHH - Recursos 
Humans i 
Organització 

X2018003032 

Intervingut 
amb 
reparaments Nòmina Abril 2018 25/04/2018 

Decret 
25/04/2018 

RRHH - Recursos 
Humans i 
Organització 

X2018005844 

Intervingut 
amb 
reparaments Nòmina mes d'agost 2018 23/08/2018 

Decret 
24/08/2018 

RRHH - Recursos 
Humans i 
Organització 

X2018006391 

Intervingut 
amb 
reparaments Nòmina mes de setembre 2018 25/09/2018 

Decret 
26/09/2018 

RRHH - Recursos 
Humans i 
Organització 

X2018007171 

Intervingut 
amb 
reparaments Nòmina mes d'octubre de 2018 25/10/2018 

Decret 
26/10/2018 

RRHH - Recursos 
Humans i 
Organització 

X2018007750 

Intervingut 
amb 
reparaments 

Sol·licitud reconeixent per accedir a la 
categoria d'agent responsable de torn. 22/11/2018 

Decret 
26/11/2018 

RRHH - Recursos 
Humans i 
Organització 

X2018007752 

Intervingut 
amb 
reparaments 

Sol·licitud reconeixent per accedir a la 
categoria d'agent responsable de torn. 22/11/2018 

Decret 
26/11/2018 

RRHH - Recursos 
Humans i 
Organització 

X2018007949 

Intervingut 
amb 
reparaments Nòmina mes de novembre 2018 26/11/2018 

Decret 
26/11/2018 

RRHH - Recursos 
Humans i 
Organització 

X2018008652 

Intervingut 
amb 
reparaments Nòmina de desembre 20/12/2018 

Decret 
20/12/2018 

RRHH - Recursos 
Humans i 
Organització 

 
Tercer.- Donar compte al Ple dels expedients de reconeixement extrajudicials de crèdits, 
que tot seguit es relacionen: 
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Expedient Contingut expedient 

Data 
informe 
interventor Acord  Departament 

X2018001553 

Aprovació i reconeixement extrajudicial Relació número 1 
de factures sense contractació i sense suficient 
consignació pressupostària exercici anterior. 27/02/2018 

Ple 
15/03/2018 

INTE - 
Intervenció 

X2018001669 
Aprovació i reconeixement extrajudicial Relació número 2 
de factures exercici anterior. 02/03/2018 

Decret 
05/03/2018 

INTE - 
Intervenció 

X2018002894 
Aprovació i reconeixement extrajudicial Relació número 3 
de factures exercici anterior. 16/04/2018 

Decret 
17/04/2018 

INTE - 
Intervenció 

X2018003864 
Aprovació i reconeixement extrajudicial Relació número 4 
d'una factura de l'exercici 2017. 24/05/2018 

Decret 
01/06/2018 

INTE - 
Intervenció 

X2018005332 
Aprovació i reconeixement extrajudicial Relació número 5 
de factures exercici 2017. 30/08/2018 

Decret 
05/09/2018 

INTE - 
Intervenció 

X2018007488 
Aprovació i reconeixement extrajudicial Relació número 6 
de factures exercici 2017. 08/11/2018 

Decret 
12/11/2018 

INTE - 
Intervenció 

“ 
Resultat: En resten assabentats.  
 
Els punts set i vuit de l’ordre del dia es tracten conjuntament. 
 
7. - Aprovació inicial de la modificació de l'apartat 5 de la Base 29 de les Bases 
d'Execució i de l'expedient 11/2019 de modificació pressupost per crèdit 
extraordinari. 
 
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_201904251959580200_FH.mov&topic=7 

 

Acord: 
 
“En data 28 de març  de 2019, el Gerent d’aquest Ajuntament  presenta un informe de 
necessitat de modificació de l’apartat 5 de la Base 29 de les d’execució i de l’expedient de 
modificació del crèdit  pressupostari, concretament d’aplicació de capítol 4 per concessió 
de subvencions nominatives. 
 
En sessió plenària ordinària del 24 de gener de 2019, i concretament en la modificació de 
crèdit amb número d’expedient 01/2019,  es van aprovar les subvencions nominatives per 
aquest exercici de 2019 així com la dotació  de consignació pressupostària. 
 
Amb l’objectiu de col·laborar en l’estudi, la conservació i la difusió de les mines d’aigua que 
formen part del patrimoni cultural del Masnou pel que fa a la  modificació del pressupost 
municipal de despeses per l’any 2019 s’estableix la necessitat de creació de l’aplicació 
PA.33611.48004 “Convenis patrimoni cultural”, dotada amb un crèdit total de 6.000,00 € 
que es distribuirien com segueix: 
 
Subvenció directa de 2.000,00 € a l’Associació d’amics de la mina Malet. 
Subvenció directa de 2.000,00 € a la Comunitat de propietaris d’aigua i mina Cresta. 
Subvenció directa de 2.000,00 € a la Comunitat de propietaris de l’aigua i de la mina Murot-
Patrana. 
El finançament seria amb baixa de crèdit per l’import equivalent de 6.000,00 € de l’aplicació 
HI.92900.50000 Fons de contingència. 
 
Tanmateix, es fa necessari també modificar la relació de subvencions nominatives inclosa 
a la base 29 “Règim jurídic aplicable a les subvencions”, apartat 5 “Subvencions 
nominatives” de les Bases d’execució del pressupost. 

 
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 177.2 
RDL 2/2004, pel qual s’aprova el TRLLRHL, i  l’article 38 del Reial Decret 500/1990, de 20 
d’abril.  
 

http://videoacta.elmasnou.cat/?meeting=video_201904251959580200_FH.mov&topic=5
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Vist l’informe emès per l’interventor, en relació a l’esmentat expedient de  crèdit 
extraordinari i modificació de l’apartat 5 de la base 29 Règim jurídic. 
  
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Serveis Generals amb data 10 
d’abril de 2019.  
 
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 la modificació de l’apartat 5 “Subvencions nominatives” de 
la base 29 “Règim jurídic aplicable a les subvencions” de les bases d’execució del 
pressupost municipal per l’any 2019, per incloure les subvencions als ens gestors de mines 
d’aigua, amb la finalitat de protecció i promoció d’aquest patrimoni històric i cultural, de la 
següent manera:  
 
On deia: 

Tercer / Aplicació Concepte Import Suma 

Creu Roja Activitats d'acció social diverses 6.000,00 € 

 Caritas Activitats d'acció social diverses 3.000,00 € 

 Casa Benèfica Activitats d'acció social diverses 6.000,00 € 

 Associació Temps i Compromís Activitats d'acció social diverses 1.000,00 € 

 Creu Roja Centre de Distribució d'Aliments (CDA) 95.000,00 €   

AS.23111.48004 
Conv. amb entitats de serveis 
socials   111.000,00 € 

    Casal dels Avis d'Ocata Activitats del casal de gent gran 5.879,99 € 

 Casal de Gent Gran de Can Malet Activitats del casal de gent gran 6.791,95 € 

 Esplai d'Avis de Can Mandri Activitats del casal de gent gran 5.228,06 € 

 AS.23122.48004 Convenis amb casals d'avis   17.900,00 € 

    Fons Català de Coop. al Desenv. Accions de cooperació internacional 35.000,00 € 

 AS.23124.49000 Accions cooperació FCCD   35.000,00 € 

    Assoc. El Masnou amb el Sahara Accions de cooperació internacional 5.000,00 € 

 AS.23124.49001 Accions cooperació per convenis   5.000,00 € 

    Associació Altaqwa Activitats de l'associació. 3.000,00 € 

 CP.92410.48004 Convenis àrea comunitat i persones   3.000,00 € 

    Assoc. Akonga, Acción Kon 
Ganas Festival de curtmetratges 'Fascurt' 40.000,00 € 

 CU.33411.48004 Conveni ‘Fascurt’   40.000,00 € 

    Associació Blanc de Guix Activitats culturals diverses 12.000,00 € 

 Associació Fotogràfica El Masnou Activitats culturals diverses 3.000,00 € 

 Associació UNESCO El Masnou Activitats culturals diverses 3.000,00 € 

 Agrupació Sardanista Activitats culturals diverses 6.000,00 € 

 Associació Scandicus Activitats culturals diverses 5.000,00 € 

 CU.33419.48004 Convenis cultura   29.000,00 € 

    Colla Gegantera Activitats diverses de la colla 6.000,00 € 

 CU.33811.48004 Conveni Colla Gegantera   6.000,00 € 
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Escola Ferrer i Guàrdia Activitats educatives diverses 6.190,00 € 

 Escola Lluís Millet Activitats educatives diverses 8.955,00 € 

 Escola Marinada Activitats educatives diverses 6.190,00 € 

 Escola Ocata Activitats educatives diverses 6.190,00 € 

 Escola Rosa Sensat Activitats educatives diverses 6.190,00 € 

 Institut Maremar Activitats educatives diverses 8.955,00 € 

 Institut Mediterrània Activitats educatives diverses 8.955,00 €   

EN.32610.45004 
Conv. amb centres ed. de tit. 
pública   51.625,00 € 

    Aula d'Extensió Universitària Activitats educatives diverses 3.500,00 € 

 Escolàpies El Masnou Reutilització de llibres de text 1.875,00 € 

 Escola Sagrada Família Reutilització de llibres de text 1.500,00 € 

 Escola Bergantí Escola Bergantí 1.500,00 € 

 EN.32610.48004 Convenis amb entitats educatives   8.375,00 € 

    Club de Judo i Gimnastica 
Rítmica Activitats esportives diverses 500,00 € 

 Club de Patinatge el Masnou Activitats esportives diverses 1.500,00 € 

 Institut Mediterrània Ús d'instal·lacions de l'Institut 2.000,00 € 

 Associació SOCNUM Activitats esportives diverses 5.000,00 € 

 
ES.34112.48004 

Convenis i aport. a entitats 
esportives   9.000,00 € 

    Federació de Comerç Activitats de promoció comercial 31.500,00 € 

 PE.43010.48004 Conveni amb Federació de comerç   31.500,00 € 

    Associació Protecció Civil Activitats diverses de protecció civil 5.000,00 € 

 SC.13500.48004 Associació Protecció Civil   5.000,00 € 

    ADAM Activitats tinença responsable animals 19.000,00 € 

 Associació Masnou Gats Activitats tinença responsable animals 9.000,00 € 

 SP.31113.48004 Convenis control d'animals   28.000,00 € 

    Associació ESQUIMA Activitats salut pública diverses 5.000,00 € 

 Associació DISMA Activitats salut pública diverses 5.000,00 € 

 Fundació Maresme Activitats salut pública diverses 3.000,00 € 

 Associació Afibromare Activitats salut pública diverses 2.000,00 € 

 Fundació Molí d'en Puigvert Activitats salut pública diverses 6.000,00 € 

 SP.31119.48004 Convenis Salut Pública   21.000,00 € 

    Total Subvencions directes (nominatives)   401.400,00 

Ha de dir: 

 
Tercer / Aplicació Concepte Import Suma 

Creu Roja Activitats d'acció social diverses 6.000,00 €  

Caritas Activitats d'acció social diverses 3.000,00 €  

Casa Benèfica Activitats d'acció social diverses 6.000,00 €  

Associació Temps i Compromís Activitats d'acció social diverses 1.000,00 €  

Creu Roja Centre de Distribució d'Aliments (CDA) 95.000,00 €  

AS.23111.48004 Conv. amb entitats de serveis socials  111.000,00 € 
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Tercer / Aplicació Concepte Import Suma 

Casal dels Avis d'Ocata Activitats del casal de gent gran 5.879,99 €  

Casal de Gent Gran de Can Malet Activitats del casal de gent gran 6.791,95 €  

Esplai d'Avis de Can Mandri Activitats del casal de gent gran 5.228,06 €  

AS.23122.48004 Convenis amb casals d'avis  17.900,00 € 

    

Fons Català de Coop. al Desenv. Accions de cooperació internacional 35.000,00 €  

AS.23124.49000 Accions cooperació FCCD  35.000,00 € 

    

Assoc. El Masnou amb el Sàhara Accions de cooperació internacional 5.000,00 €  

AS.23124.49001 Accions cooperació per convenis  5.000,00 € 

    

Associació Altaqwa Activitats de l'associació. 3.000,00 €  

CP.92410.48004 Convenis àrea comunitat i persones  3.000,00 € 

    

Assoc. Akonga, Acción Kon Ganas Festival de curtmetratges 'Fascurt' 40.000,00 €  

CU.33411.48004 Conveni ‘Fascurt’  40.000,00 € 

    

Associació Blanc de Guix Activitats culturals diverses 12.000,00 €  

Associació Fotogràfica El Masnou Activitats culturals diverses 3.000,00 €  

Associació UNESCO El Masnou Activitats culturals diverses 3.000,00 €  

Agrupació Sardanista Activitats culturals diverses 6.000,00 €  

Associació Scandicus Activitats culturals diverses 5.000,00 €  

CU.33419.48004 Convenis cultura  29.000,00 € 

    

Colla Gegantera Activitats diverses de la colla 6.000,00 €  

CU.33811.48004 Conveni Colla Gegantera  6.000,00 € 

    

Escola Ferrer i Guàrdia Activitats educatives diverses 6.190,00 €  

Escola Lluís Millet Activitats educatives diverses 8.955,00 €  

Escola Marinada Activitats educatives diverses 6.190,00 €  

Escola Ocata Activitats educatives diverses 6.190,00 €  

Escola Rosa Sensat Activitats educatives diverses 6.190,00 €  

Institut Maremar Activitats educatives diverses 8.955,00 €  

Institut Mediterrània Activitats educatives diverses 8.955,00 €  

EN.32610.45004 Conv. amb centres ed. de tit. pública  51.625,00 € 

    

Aula d'Extensió Universitària Activitats educatives diverses 3.500,00 €  

Escolàpies El Masnou Reutilització de llibres de text 1.875,00 €  

Escola Sagrada Família Reutilització de llibres de text 1.500,00 €  

Escola Bergantí Escola Bergantí 1.500,00 €  

EN.32610.48004 Convenis amb entitats educatives  8.375,00 € 

    

Club de Judo i Gimnastica Rítmica Activitats esportives diverses 500,00 €  

Club de Patinatge el Masnou Activitats esportives diverses 1.500,00 €  

Institut Mediterrània Ús d'instal·lacions de l’ Institut 2.000,00 €  

Associació SOCNUM Activitats esportives diverses 5.000,00 €  

ES.34112.48004 Convenis i aport. a entitats esportives  9.000,00 € 

    

Ass. d’amics de la mina Malet Protecció i promoció de les mines d’aigua 2.000,00 €  

C. de prop. d’aigua i mina Cresta Protecció i promoció de les mines d’aigua 2.000,00 €  

C. de prop. de l’aigua i de la mina 
Murot-Patrana 

Protecció i promoció de les mines d’aigua 2.000,00 €  

PA.33611.48004 Convenis patrimoni cultural  6.000,00 € 

 

 
   

Federació de Comerç Activitats de promoció comercial 31.500,00 €  

PE.43010.48004 Conveni amb Federació de comerç  31.500,00 € 

    

Associació Protecció Civil Activitats diverses de protecció civil 5.000,00 €  

SC.13500.48004 Associació Protecció Civil  5.000,00 € 

    

ADAM Activitats tinença responsable animals 19.000,00 €  

Associació Masnou Gats Activitats tinença responsable animals 9.000,00 €  

SP.31113.48004 Convenis control d'animals  28.000,00 € 
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Tercer / Aplicació Concepte Import Suma 

    

Associació ESQUIMA Activitats salut pública diverses 5.000,00 €  

Associació DISMA Activitats salut pública diverses 5.000,00 €  

Fundació Maresme Activitats salut pública diverses 3.000,00 €  

Associació Afibromare Activitats salut pública diverses 2.000,00 €  

Fundació Molí d'en Puigvert Activitats salut pública diverses 6.000,00 €  

SP.31119.48004 Convenis Salut Pública  21.000,00 € 

    

Total Subvencions directes (nominatives)  407.400,00 € 

 
Segon.- Aprovar inicialment  l’expedient núm. 11/2019 de modificació capítol 4 per  Crèdit 
Extraordinari, l’objectiu de col·laborar en l’estudi, la conservació i la difusió de les mines 
d’aigua que formen part del patrimoni cultural segons el següent detall de l’aplicació de 
despesa que s’especifica a continuació: 
 
AUGMENT DESPESES       

  Aplicació Crèdit  Mod. despeses Crèdit Total 

PA 33611 48004 Convenis patrimoni cultural 0,00 6.000,00 6.000,00 

  
 

      

    0,00 6.000,00 6.000,00 

BAIXA DESPESES   
  

  

  Aplicació Crèdit  Mod. Ingressos Crèdit Total 

HI 92900 50000 Fons de Contingència  180.000,00 -6.000,00 174.000,00 

  
 

  0,00   

    180.000,00 -6.000,00 174.000,00 

 
Tercer.- Exposar al públic les modificacions  esmentades 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.” 
 
El president sotmet a votació les esmenes presentades pel Grup Municipal del PSC-CP 
 
Resultat: Les esmenes queden rebutjades per 11 vots en contra i 10 vots a favor. 
  
Votació: 
Els grups municipals del PDeCAT-UNIÓ (5 regidors), C’s (2 regidors) i PSC-CP (2 regidors) 
i el vot del regidor no adscrit, hi voten a favor. 
 
Els grups municipals d’ERC-AM-MES (6 regidors), CUP-PA (2 regidors), ICV-EUiA-E (2 
regidors) i  PP (1 regidor), hi voten en contra. 
 
Resultat: Aprovat per 13 vots a favor, 2 vots en contra i 6 vots d’abstenció. 
 
Votació 
Els grups municipals d’ERC-AM-MES (6 regidors), PDeCAT-UNIÓ (5 regidors) i C’s (2 
regidors), hi voten a favor. 
 
El Grup Municipal del PSC-CP (2 regidors), hi vota en contra. 
 
Els grups municipals de la CUP-PA (2 regidors), ICV-EUiA-E (2 regidors), PP (1 regidor) i  
el vot del regidor no adscrit, s’abstenen. 
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8. - Aprovació inicial de la modificació apartat 6 Base 28 de les Bases d'Execució del 
pressupost 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_201904251959580200_FH.mov&topic=8 

 

Acord: 
 
“En data 28 de març  de 2019, el Gerent d’aquest Ajuntament  presenta un informe de 
necessitat de modificació de l’apartat 6 de la Base 28 de les Bases d’execució, 
concretament dels imports d’aplicacions de capítol 4 per concessió de subvencions.  
 
En data 27 de març de 2019 ha finalitzat el termini d’exposició pública del pressupost per 
l’any 2019 i, en no haver-se presentat al·legacions durant el període d’exposició pública 
l’acord d’aprovació es considera definitiu i entra en vigor en l’exercici al qual es refereix, 
quan s’hagi complert el que disposa 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. 
 
Les consignacions pressupostàries aprovades no coincideixen del tot amb import inclòs a 
la base 28, apartat 6, de les Bases d’execució del pressupost 2019, per la qual cosa, es 
considera necessari  tramitar la modificació del “Pla estratègic de subvencions” per tal que 
coincideixin amb la consignació pressupostària.  
 
Vist l’informe emès per, en relació a l’esmentat expedient.  
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Serveis Generals amb data 10 
d’abril de 2019.  
 
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 la modificació de l’apartat 6 de la base 28 “Règim jurídic 
aplicable a Pla estratègic de subvencions” de les bases d’execució del pressupost 
municipal per l’any 2019, tant pel que fa a la quantificació  com a l’adaptació de les 
subvencions nominatives, de la següent manera:  

On deia: 
    Procediment de concessió 

Línies estratègiques 

Concurrència 
competitiva 

Directa 
(convenis) 

1. Activitats generals d’interès públic d’entitats i suport a la gestió 
associativa.  65.000,00 € 3.000,00 € 

  Subvencions amb l’objectiu de donar suport a activitats d’interès públic 
que duen a terme entitats que figuren inscrites al Registre d’Entitats i 
Col·lectius Municipal, en els àmbits del civisme, el consum responsable, 
la cultura, l’ensenyament, la igualtat de gènere, la infància, la joventut, 
la participació ciutadana, la salut pública i altres de competència 
municipal. 65.000,00 €  3.000,00 €  

2. Acció social. 143.000,00 € 168.900,00 € 

  Subvencions destinades a complementar les actuacions desenvolupades 
des dels serveis socials municipals amb l’activitat d’entitats ciutadanes 
sense ànim de lucre.   111.000,00 € 

 Ajuts sobre la quota de l’impost sobre béns immobles (IBI) a favor de 
persones amb escassa capacitat econòmica 35.000,00 € 

  Ajuts de caràcter social a famílies per afavorir l’escolarització dels 
infants: ajuts per l’adquisició de llibres i de material escolar, ajuts per al 
servei de menjador escolar, ajuts per escolarització a les escoles bressol 
municipals i ajuts per al servei de menjador de les escoles bressol 
municipals. 
 108.000,00 € 

 

http://videoacta.elmasnou.cat/?meeting=video_201904251959580200_FH.mov&topic=8
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    Procediment de concessió 

Línies estratègiques 

Concurrència 
competitiva 

Directa 
(convenis) 

 Subvencions amb l’objectiu de donar suport a les activitats organitzades 
pels tres casals de gent gran del municipi, en el marc de les polítiques 
de benestar social i envelliment actiu. 

 
17.900,00 € 

 Subvencions per tal de  donar suport a projectes de desenvolupament, 
preferentment de caire social i educatiu, en països del sud. Es prioritzen 
les actuacions canalitzades a través del Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament i les derivades de l’agermanament amb el Sàhara. 

 
40.000,00 € 

3. Cultura popular i promoció cultural.    0,00 € 75.000,00 € 

  Subvencions amb l’objectiu de donar suport a iniciatives culturals 
impulsades per associacions de cultura popular o tradicional, o per 
entitats que desenvolupen activitats alineades amb objectius dels 
programes de promoció cultural. 

 

75.000,00 € 

4. Ensenyament.    0,00 € 60.000,00 € 

  Subvencions per col·laborar amb activitats desenvolupades pels centres 
educatius dels municipi. 

 

51.625,00 € 

 Subvencions per col·laborar amb activitats dutes a terme per entitats 
locals en el terrenys de l’educació. 

 
8.375,00 € 

5. Esports.  40.000,00 € 9.000,00 € 

  Subvencions amb l’objectiu de donar suport a les activitats i programes 
anuals duts a terme per les entitats esportives que figurin inscrites al 
Registre d’Entitats i Col·lectius Municipal, i a centres educatius, i que 
potenciïn l’esport al Masnou. Inclou també convenis amb entitats 
específiques. 30.000,00 € 9.000,00 € 

  Beques per a donar suport econòmic a les famílies per a la pràctica 
esportiva individual. 10.000,00 € 

 7. Habitatge. 40.000,00 €    0,00 €  
  Subvencions destinades al desenvolupament d’accions de foment de les 

polítiques locals d’habitatge, en la línia dels programes d’actuació de la 
regidoria, en particular, la rehabilitació. 40.000,00 € 0,00 € 

8. Mobilitat 15.000,00 €    0,00 € 
 Ajuts per a facilitar la mobilitat de persones amb necessitats 

específiques: persones grans o amb discapacitats i estudiants. 15.000,00 € 
 9. Promoció econòmica. 56.000,00 € 31.500,00 € 

  Subvencions destinades al foment de les activitats econòmiques (i en 
particular de l'emprenedoria) i al suport del comerç local. 56.000,00 € 31.500,00 € 

10. Protecció civil.    0,00 € 5.000,00 € 

  Subvenció destinada a donar suport a les activitats de l’associació local 
de Protecció Civil. 0,00 € 5.000,00 € 

11. Salut pública.    0,00 € 49.000,00 € 

  Subvencions per col·laborar amb les activitats d’entitats ciutadanes de 
l’àmbit de la promoció de la salut, el control i la tinença responsable 
d’animals, i altres finalitats vinculades amb els seus programes 
d’actuació de la regidoria de Salut Pública. 0,00 € 49.000,00 € 

  Import global màxim de les subvencions previstes 359.000,00 € 401.400,00 € 

Ha de dir: 

Línies estratègiques 
Concurrència 
competitiva 

Directa 
(convenis) 

1. Acció social. 160.000,00 € 168.900,00 € 

a) Ajuts sobre la quota de l’impost sobre béns immobles (IBI) a 

favor de persones amb escassa capacitat econòmica. 50.000,00 €  

b) Subvencions destinades a complementar les actuacions 

desenvolupades des dels serveis socials municipals amb 

l’activitat d’entitats ciutadanes sense ànim de lucre.  16.000,00 € 

c) Subvenció per a la col·laboració amb el funcionament del 

Centre de Distribució d’Aliments.  95.000,00 € 
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Línies estratègiques 
Concurrència 
competitiva 

Directa 
(convenis) 

d) Subvencions amb l’objectiu de donar suport a les activitats 

organitzades els tres casals de gent gran del municipi, en el 

marc de les polítiques de benestar social i envelliment actiu.  17.900,00 € 

e) Subvencions per tal de donar suport a projectes de 

desenvolupament, preferentment de caire social i educatiu, 

en països del sud, canalitzades a través del Fons Català de 

Cooperació al Desenvolupament.  35.000,00 € 

f) Subvencions per donar suport a projectes de 

desenvolupament derivats de l’agermanament amb el 

Sàhara.  5.000,00 € 

g) Ajuts a famílies per l’adquisició de llibres i de material 

escolar. 40.000,00 €  

h) Ajuts a famílies per l’accés al servei de menjador escolar. 57.000,00 €  

i) Ajuts a famílies per l’escolarització a escoles bressol 

municipals. 7.000,00 €  

j) Ajuts a famílies per l’accés al servei de menjador de les 

escoles bressol municipals. 6.000,00 €  

2. Activitats generals d’interès públic d’entitats. 65.000,00 € 3.000,00 € 

a) Subvencions amb l’objectiu de donar suport a activitats 

d’interès públic que duen a terme entitats que figuren 

inscrites al Registre d’Entitats i Col·lectius Municipal, en els 

àmbits del civisme, el consum responsable, la cultura, 

l’ensenyament, la igualtat de gènere, la infància, la joventut, 

la participació ciutadana, la salut pública i altres de 

competència municipal. 65.000,00 € 3.000,00 € 

3. Cultura popular, promoció cultural i patrimoni cultural.    0,00 € 81.000,00 € 

a) Subvencions amb l’objectiu de donar suport a iniciatives 

culturals impulsades per associacions de cultura popular o 

tradicional, per entitats que desenvolupen activitats 

alineades amb objectius dels programes de promoció 

cultural.  75.000,00 € 

b) Subvencions per a la promoció i protecció del patrimoni 

cultural local.  6.000,00 € 

4. Ensenyament.    0,00 € 60.000,00 € 

a) Subvencions per col·laborar amb activitats desenvolupades 

pels centres educatius dels municipi.  51.625,00 € 

a) Subvencions per col·laborar amb activitats dutes a terme per 

entitats locals en el terrenys de l’educació.  8.375,00 € 

5. Esports. 46.000,00 € 9.000,00 € 

a) Beques per a donar suport econòmic a les famílies per a la 

pràctica esportiva individual. 10.000,00 €  

b) Subvencions amb l’objectiu de donar suport a les activitats i 

programes anuals duts a terme per les entitats esportives 

que figurin inscrites al Registre d’Entitats i Col·lectius 

Municipal, i a centres educatius, i que potenciïn l’esport al 

Masnou. 36.000,00 € 9.000,00 € 
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Línies estratègiques 
Concurrència 
competitiva 

Directa 
(convenis) 

6. Habitatge.  135.000,00 €    0,00 € 

a) Subvencions per promoure la rehabilitació d’habitatges i 

edificis d’ús residencial. 75.000,00 €  

b) Subvencions per al pagament del lloguer de l’habitatge 

habitual amb l’objectiu de facilitar l’accés i la permanència 

en un habitatge en règim de lloguer de les persones que en 

resultin beneficiàries. 60.000,00 €  

7. Mobilitat. 15.000,00 €    0,00 € 

a) Ajuts per a facilitar la mobilitat de persones amb necessitats 

específiques: persones grans o amb discapacitats i 

estudiants. 15.000,00 €  

8. Promoció econòmica. 56.000,00 € 31.500,00 € 

a) Subvencions per al foment de l’economia local, la 

consolidació del teixit productiu i l’impuls del mercat de 

treball. 56.000,00 € 31.500,00 € 

9. Seguretat ciutadana.    0,00 € 5.000,00 € 

a) Subvenció destinada a donar suport a les activitats de 

l’associació local de Protecció Civil.  5.000,00 € 

10. Salut pública.    0,00 € 49.000,00 € 

a) Subvencions per col·laborar amb les activitats d’entitats 

ciutadanes de l’àmbit del control i la tinença responsable 

d’animals.  28.000,00 € 

a) Subvencions per col·laborar amb les activitats d’entitats 

ciutadanes de l’àmbit de la promoció de la salut i altres 

finalitats vinculades amb els seus programes d’actuació de 

la regidoria.  21.000,00 € 

Import global màxim de les convocatòries anuals/convenis 477.000,00 € 407.400,00 € 

 

Segon.- Exposar al públic les modificacions  esmentades pel termini de quinze dies hàbils  

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.” 
 
Resultat: Aprovat per 19 vots a favor i 2 vots d’abstenció. 
 
Votació 
Els grups municipals d’ERC-AM-MES (6 regidors), PDeCAT-UNIÓ (5 regidors), C’s (2 
regidors), ICV-EUiA-E (2 regidors), PSC-CP (2 regidors), PP (1 regidor) 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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9. - Aprovació del Compte general exercici 2017. 
 
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_201904251959580200_FH.mov&topic=9 

 

Acord: 
 
“El 13 de febrer  de 2019, es va reunir la Comissió de finances,  actuant com a Comissió 
Especial de comptes  d’aquest Ajuntament, per informar del Compte General de 
l’Ajuntament del Masnou corresponent a l’exercici de 2017, format pels documents 
establerts a l’article 209 de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, 39/88, de 28 de 
desembre, del text refós aprovat per RDL 2/2004, i    d’acord amb les regles 97 a 104 de 
l’Ordre EHA/. 4041/2004, de 23 de novembre, per la qual s’aprova la instrucció del model 
normal de comptabilitat (BOE de 9 de desembre de 2004). 
 
El 20 de febrer de 2019, es va  exposar al públic en forma i terminis establerts a l’article 
212.3 del text refós aprovat per RDL 2/2004, de la Llei 39/88, de 28 de desembre, i havent-
se publicat l’edicte al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona  i e-tauler en l’esmentat 
dia, sense que durant el termini d’exposició al públic s’hagi produït cap reclamació. 

 
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 els Comptes Generals de l’exercici 2017, de conformitat amb el què 
estableix l’article 212.4 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes locals, Llei 
39/88, de 28 de desembre, aprovat per RDL 2/2004. 
 
Segon.- Trametre a la Sindicatura de Comptes l’expedient del Compte General, de 
conformitat amb el que prescriu l’article 212.5 de la normativa d’Hisenda bàsica local abans 
esmentada, en el termini més curt possible, per tal que realitzi la fiscalització externa de la 
Corporació.” 
 
Resultat:  Aprovat per 10 vots a favor i 11 vots d’abstenció.  
 
Votació 
Els grups municipals d’ERC-AM-MES (6 regidors), CUP-PA (2 regidors), PP (1 regidor) i 
el vot del regidor no adscrit, hi voten a favor. 
 
Els grups municipals del PDeCAT-UNIÓ (5 regidors), C’s (2 regidors), PSC-CP (2 
regidors) i ICV-EUiA-E (2 regidors), s’abstenen. 
 
10. - Aprovació inicial de les cartes de serveis de diversos serveis municipals: 
Policia Local, Clavegueram, Cementiri i serveis funeraris, Formació de persones 
adultes, Biblioteca pública Joan Coromines, Informació i promoció turística i 
Transport col·lectiu urbà de viatgers. 
 
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_201904251959580200_FH.mov&topic=10 

 

Acord: 
 
“Atès que en data 30 d’octubre de 2018, l’Alcalde de l’Ajuntament del Masnou va signar un 
decret pel qual ordenava que des de la Gerència municipal s’impulsessin els treballs 
corresponents a la segona fase de l’elaboració de les cartes de serveis municipals, en 
aquest cas amb la confecció de les cartes de set serveis. 
 

http://videoacta.elmasnou.cat/?meeting=video_201904251959580200_FH.mov&topic=5
http://videoacta.elmasnou.cat/?meeting=video_201904251959580200_FH.mov&topic=10
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Vist l’informe del Gerent municipal de data 26 de març de 2019, 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: 
 

a) Policia Local.  
b) Clavegueram.  
c) Cementiri i serveis funeraris.  
d) Formació de persones adultes.  
e) Biblioteca pública Joan Coromines.  
f) Informació i promoció turística.  
g) Transport col·lectiu urbà de viatgers.  

 
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. 
 
Vist el text de les set cartes de serveis proposades per la comissió redactora per als àmbits 
esmentats, que formen part de l’expedient. 
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Serveis Generals amb data 10 
d’abril de 2019. 
 
En virtut de tot el que s’ha exposat, es proposa al Ple de la corporació l’adopció dels 
acords següents: 
 
Primer. Aprovar inicialment, segons els textos que formen part de l’expedient, les cartes de 
serveis dels àmbits de: 
 

a) Policia Local.  
b) Clavegueram.  
c) Cementiri i serveis funeraris.  
d) Formació de persones adultes.  
e) Biblioteca pública Joan Coromines.  
f) Informació i promoció turística.  
g) Transport col·lectiu urbà de viatgers.  

 
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 esmentats en l’acord 
primer, que ara s’aproven inicialment, quedaran aprovades 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. 
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Sisè. Cas que no es presentin al·legacions o reclamacions i les cartes de serveis dels 
àmbits esmentats en l’acord primer quedin aprovades de forma definitiva, comunicar el seu 
text íntegre a l’Administració de l’Estat i de la Generalitat de Catalunya. 
 
Resultat:  Retirat de l'ordre del dia. 
 
11. - Adhesió al sistema d'adquisió centralitzada de l'Associació Catalana de 
Municipis i Comarques i del Consorci Català pel Desenvolupament Local. 
 
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_201904251959580200_FH.mov&topic=11 

 

Acord: 
 
“El Ple de l’Ajuntament en sessió ordinària del dia 24 de setembre de 2015, per unanimitat, 
va acordar aprovar l’adhesió al sistema d’adquisició centralitzada de l’Associació Catalana 
de Municipis i Comarques (ACM) i del Consorci Català pel Desenvolupament Local 
(CCDL), per tal de poder efectuar l’adquisició de béns, subministraments i contractació de 
serveis a través de la Central de Compres de l’ACM-CCDL en les condicions i preus 
vigents en els contractes subscrits pel mateix i amb les empreses adjudicatàries. 
 
La durada de l’adhesió s’establia per un període de 4 anys des la seva aprovació, sense 
perjudici de pròrrogues anuals mitjançant acord exprés de les parts. Així, la finalització de 
l’adhesió tindrà lloc el proper 23 de setembre de 2019.  
 
A la vista de l’experiència positiva que ha suposat l’adhesió a aquesta central de compres 
per l’estalvi que implica la compra agregada de totes les administracions adherides a 
aquest sistema, es proposa aprovar l’adhesió.   
 
Vist l’informe conjunt de Secretaria-Intervenció. 
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Serveis Generals amb data 10 
d’abril de 2019. 
 
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. Acordar l’adhesió d’aquest Ajuntament al sistema d’adquisició centralitzada de 
l’Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM) i del Consorci Català pel 
Desenvolupament Local (CCDL), per tal de poder efectuar l’adquisició de béns, 
subministraments i contractació de serveis a través de la Central de Compres de l’ACM-
CCDL en les condicions i preus vigents en els contractes subscrits pel mateix i amb les 
empreses adjudicatàries; amb efectes del dia 24 de setembre de 2019. 
 
Aquesta adhesió no suposa l’obligació d’efectuar totes les contractacions mitjançant aquest 
sistema, podent optar l’ajuntament per fer-lo servir o per utilitzar qualsevol altre establert en 
la legislació de contractació pública. 
 
Segon. Facultar a l’alcalde perquè en nom i representació d’aquesta corporació, pugui 
formalitzar tots aquells documents que siguin necessaris per l’efectivitat del present acord, 
permetent l’adhesió als diferents Acords marc que siguin d’interès i que la Central de 
contractació formalitzi. 
 
Tercer. Comunicar aquest acord, pels seus efectes i coneixement, a l’Associació Catalana 
de Municipis i Comarques i al Consorci Català pel Desenvolupament Local.” 
 
Resultat: Aprovat per 19 vots a favor i 2 vots d’abstenció.  
 

http://videoacta.elmasnou.cat/?meeting=video_201904251959580200_FH.mov&topic=11
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Votació 
Els grups municipals d’ERC-AM-MES (6 regidors), PDeCAT-UNIÓ (5 regidors), C’s (2 
regidors), ICV-EUiA-E (2 regidors), PSC-CP (2 regidors), PP (1 regidor) i el vot del regidor 
no adscrit, hi voten a favor. 
 
El Grup Municipal de la CUP-PA (2 regidors), s’absté. 
 
12. - Segona pròrroga del contracte de gestió, mitjançant concessió, del servei 
d'escoles bressol municipal del Masnou. LIC 1-2014. 
 
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_201904251959580200_FH.mov&topic=12 

 

Acord: 
 
“El Ple de  l’Ajuntament, en sessió ordinària de data 20 de febrer de 2014 va aprovar 
l’expedient per a l’adjudicació, per lots, del contracte de gestió, en règim de concessió, del 
servei d’escoles bressol municipal, mitjançant procediment obert i diversos criteris 
d’adjudicació. 
 
El Ple de l’Ajuntament en sessió ordinària de data 19 de juny de 2014 va adjudicar el Lot 1 
del contracte de la gestió indirecta,mitjançant concessió, de l’escola bressol municipal Sol 
Solet, a l’empresa Clece, SA i el Lot 2 del contracte de la gestió indirecta, mitjançant 
concessió, de l’escola bressol municipal La Barqueta, a l’empresa Serveis per a la Infància 
Créixer Junts, SL 
 
En data 18 de juliol de 2014, es va formalitzar el contracte amb Clece, SA per un període 
de quatre cursos escolars (2014/2015, 2015/2016, 2016/2017 i 2017/2018), de setembre a 
juliol ambdós inclosos. 
 
En data 23 de juliol de 2014, es va formalitzar el contracte amb Serveis per a la Infància 
Créixer Junts, SL per un període de quatre cursos escolars (2014/2015, 2015/2016, 
2016/2017 i 2017/2018), de setembre a juliol ambdós inclosos. 
 
El punt 9è del Plec de clàusules administratives particulars per a l’adjudicació del contracte, 
per lots, de la gestió indirecta, mitjançant concessió, del serveis d’escoles bressol 
municipals, així com la clàusula quarta dels contractes, preveuen la possibilitat de 
prorrogar anualment (per cursos escolars) els contractes per un període màxim de quatre 
cursos escolars més, per acord del Ple abans de la finalització de la durada inicial del 
contracte. 
 
El Ple de l’Ajuntament en sessió ordinària de data 17 de maig de 2018  va aprovar la 
primera pròrroga del contracte de la gestió indirecta, mitjançant concessió, de l’escola 
bressol municipal Sol Solet amb l’empresa Clece, SA i de l’escola bressol municipal La 
Barqueta amb l’empresa Serveis per a la Infància Créixer Junts, pel curs escolar 2018-
2019 (de setembre a juliol, ambdós inclosos). 
 
Clece, SA i Serveis per a la Infància Créixer Junts, han sol·licitat mitjançant instàncies de 
data 12 de març de 2019 i 7 de març de 2019 respectivament, la pròrroga dels contractes 
per un curs escolar més (2019/2020). 
 
Vist l’informe del tècnic d’ensenyament de data 13 de març de 2019, favorable a prorrogar 
per un curs escolar més els contractes corresponents al Lot 1 “ Contracte de gestió 
indirecta, mitjançant concessió, de l’escola bressol municipal Sol Solet” amb l’empresa 
Clece, SA i del Lot 2 “Contracte de gestió indirecta, mitjançant concessió, de l’escola 
bressol municipal La Barqueta”, amb l’empresa Serveis per a la Infància Créixer  
 

http://videoacta.elmasnou.cat/?meeting=video_201904251959580200_FH.mov&topic=12
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Junts, SL, atès que totes dues empreses han dut a terme l’execució del servei d’acord amb 
les obligacions establertes al contracte durant els cinc cursos escolars que venen prestant 
el seu servei. 
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Serveis Generals amb data 10 
d’abril de 2019. 
 
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 la segona pròrroga del contracte de la gestió indirecta, mitjançant 
concessió, de l’escola bressol municipal Sol Solet amb l’empresa Clece, SA amb CIF 
A80364243 pel curs escolar 2019-2020 (de setembre a juliol, ambdós inclosos), en el 
mateixos termes i condicions que regien el contracte inicial. 
 
Segon. Aprovar la pròrroga del contracte de la gestió indirecta, mitjançant concessió, de 
l’escola bressol municipal La Barqueta amb l’empresa Serveis per a la Infància Créixer 
Junts, SL amb CIF B63248629 pel curs escolar 2019-2020 (de setembre a juliol, ambdós 
inclosos), en el mateixos termes i condicions que regien el contracte inicial. 
 
Tercer. Aprovar la despesa de la pròrroga del Lot 1 i del Lot 2 del contracte per import de 
157.849,87 euros. 
 
La despesa corresponent a l’exercici 2019 per import de 39.462,46 euros anirà a càrrec de 
la partida pressupostària EN 32622 47200 ”Subvenció servei municipal d’escoles bressol” i 
centre de cost ENSBRE1 per la despesa associada a l’escola bressol Sol Solet i ENSBRE2 
per la despesa derivada de l’escola bressol La Barqueta. 
 
D’aquest import, 20.466,77 euros corresponen a la pròrroga del Lot 1 i 18.995,69 euros 
corresponen a la pròrroga del Lot 2. 
 
La despesa corresponent a l’exercici 2020 per import 118.387,41 euros anirà a càrrec de la 
partida que s’habiliti a tal efecte en el pressupost corresponent, sens perjudici de quedar 
sotmesa a la condició suspensiva d’existència de crèdit adequat i suficient per finançar les 
obligacions derivades del contracte. 
 
D’aquest import, 61.400,31 euros corresponen a la pròrroga del Lot 1 i 56.987,10 euros 
corresponen a la pròrroga del Lot 2.  
 
Quart. Notificar aquest acord a Clece, SA i Serveis per a la Infància Créixer Junts, SL 
 
Cinquè. Comunicar aquest acord al departament d’Intervenció.” 
 
Resultat: Aprovat per 17 vots a favor i 4 vots en contra.  
 
Votació 
Els grups municipals d’ERC-AM-MES (6 regidors), PDeCAT-UNIÓ (5 regidors), C’s (2 
regidors), PSC-CP (2 regidors), 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), hi voten en 
contra. 
 
13. - Aprovació de les actes de les operacions de delimitació entre els termes 
municipals de Montgat i del Masnou. 
 
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_201904251959580200_FH.mov&topic=13 

http://videoacta.elmasnou.cat/?meeting=video_201904251959580200_FH.mov&topic=13
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Acord: 
 
“L’Ajuntament de Montgat, en sessió plenària extraordinària celebrada el 3 de març de 
2016, va aprovar l’inici de l’expedient de delimitació del terme municipal de Montgat i la 
designació dels membres de la Comissió municipal de delimitació, en resposta al 
requeriment fet per la Direcció General d’Administració Local, que està impulsant la 
delimitació dels termes dels municipis que integren l’Àrea Metropolitana de Barcelona. 
Aquest acord va ser comunicat a l’Ajuntament del Masnou mitjançant ofici registrat 
d’entrada el 17 de març de 2016 amb el número E-2016/002759.  
 
El Ple d’aquest Ajuntament en sessió ordinària del dia 21 d’abril de 2016, per unanimitat, 
va aprovar la designació dels membres de la Comissió municipal de delimitació del terme 
municipal del Masnou i Montgat.  
 
Les operacions de delimitació les han dut a terme les comissions nomenades per cada 
ajuntament, amb la intervenció dels representants nomenats per la Generalitat, els dies 18 
de juliol de 2018 i 27 de febrer de 2019, amb l’assistència dels veïns que van comparèixer. 
En aquesta darrera reunió es va aixecar l’acta de les operacions de delimitació, 
posteriorment esmenada per una errada material, en data 28 de març de 2019. 
 
L’acta de les operacions de delimitació del dia 27 de febrer de 2019, incorporant l’esmena 
efectuada en l’acta de data 28 de març de 2019, s’ha de sotmetre a aprovació per part del 
Ple, amb el quòrum de la majoria absoluta del nombre legal de membres de la corporació 
d’acord amb l’article 33.4 del Decret 244/2007, de 6 de novembre, pel qual es regula la 
constitució i demarcació territorial dels municipis, de les entitats municipals 
descentralitzades i de les mancomunitats de Catalunya. 
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Serveis Generals amb data 10 
d’abril de 2019. 
 
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 l’acta de les operacions de delimitació entre els termes municipals del 
Masnou i de Montgat del dia 27 de febrer de 2019, incorporant l’esmena efectuada en 
l’acta de data 28 de març de 2019. 
 
Segon. Comunicar aquest acord a l’Ajuntament de Montgat i a la Direcció General 
d’Administració Local del Departament de Governació i Relacions Institucionals.” 
 
Resultat: Aprovat per 21 vots a favor.  
 
Votació 
Els grups municipals d’ERC-AM-MES (6 regidors), PDeCAT-UNIÓ (5 regidors), C’s (2 
regidors), CUP-PA (2 regidors), ICV-EUiA-E (2 regidors), PSC-CP (2 regidors), PP (1 
regidor) i el vot del regidor no adscrit, hi voten a favor 
 
14. - Compatibilitat d'una treballadora. 
 
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_201904251959580200_FH.mov&topic=14 

 

Acord: 
 
“Vist que en data 13 de febrer 2019, la senyora (.../...), adscrita al lloc de treball 
d’ordenança, ha presentat sol·licitud de reconeixement de compatibilitat per exercir activitat 
privada per compte d’altre com a vigilant d’aparcaments a l’empresa SABA amb dedicació 
de 25 hores setmanals.  

http://videoacta.elmasnou.cat/?meeting=video_201904251959580200_FH.mov&topic=14
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Atès que l’horari de la senyora (.../...) és de dilluns a divendres en horari de 14.45 a 21.30 
hores i dissabtes de 14 a 20.30 hores, amb una jornada setmanal de 37,50 hores.  
 
Vist el Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el reglament del personal al 
servei de les entitats locals. 
 
Atès que, la Llei 53/1984, en el seu article 2.1 c) -i en termes similars l’article 1.2.d) de la 
Llei Catalana 21/1987- estableix que la mateixa serà aplicable, entre altres, al personal al 
servei de les Corporacions Locals i dels Organismes dependents, entenent-se inclòs en 
aquest àmbit tot el personal, qualsevol que sigui la naturalesa jurídica de la relació 
d'ocupació.  
 
Atès que l’article 12 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal 
al servei de les administracions públiques estableix quines són les activitats privades 
prohibides:  
 

“1. En todo caso, el personal comprendido en el ámbito de aplicación de esta Ley 
no podrá ejercer las actividades siguientes: 

a) El desempeño de actividades privadas, incluidas las de carácter profesional, sea 
por cuenta propia o bajo la dependencia o al servicio de Entidades o particulares, o en 
los asuntos en los que esté interviniendo, haya intervenido en los dos últimos años o 
tenga que intervenir por razón del puesto público. 

Se incluyen en especial en esta incompatibilidad las actividades profesionales 
prestadas a personas a quienes se esté obligado a atender en el desempeño del 
puesto público. 

b) La pertenencia a Consejos de Administración u órganos rectores de Empresas o 
Entidades privadas, siempre que la actividad de las mismas esté directamente 
relacionada con las que gestione el Departamento, Organismo o Entidad en que preste 
sus servicios el personal afectado. 

c) El desempeño, por sí o por persona interpuesta, de cargos de todo orden en 
Empresas o Sociedades concesionarias, contratistas de obras, servicios o suministros, 
arrendatarias o administradoras de monopolios, o con participación o aval del sector 
público, cualquiera que sea la configuración jurídica de aquéllas. 

d) La participación superior al 10 por 100 en el capital de las Empresas o 
Sociedades a que se refiere el párrafo anterior. 

2. Las actividades privadas que correspondan a puestos de trabajo que requieran la 
presencia efectiva del interesado durante un horario igual o superior a la mitad de la 
jornada semanal ordinaria de trabajo en las Administraciones Públicas sólo podrán 
autorizarse cuando la actividad pública sea una de las enunciadas en esta Ley como 
de prestación a tiempo parcial.” 
 

L’article 12 de la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitat del personal al servei 
de l’Administració de la Generalitat estableix quines activitats privades es poden autoritzar:  
 

“1. Es pot reconèixer la compatibilitat per al desenvolupament d'activitats privades en 
els casos següents: 
a) Si hom ocupa un sol lloc de treball en el sector públic en règim de jornada ordinària i 
no se supera el límit establert per l'apartat 2. 
b) Si el càrrec ocupat en el sector públic requereix la presència efectiva de l'interessat 
en l'administració pública corresponent durant un horari igual o superior a la meitat de 
la jornada ordinària, només quan aquest càrrec té la consideració de prestació a temps 
parcial. 
c) Si hom té autoritzada la compatibilitat d'un segon lloc o activitat públics i no 
superessin entre tots dos la jornada màxima de l'Administració. 
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2. Sens perjudici del que estableix el número 1 d'aquest article, en cap cas la suma de 
jornades de l'activitat pública principal i l'activitat privada no pot superar la jornada 
ordinària de l'Administració incrementada d'un 50%.” 

 
Vist l'art. 14 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d'Incompatibilitats del Personal al 
servei del sector públic, l'exercici d'activitats professionals, laborals, mercantils o industrials 
fora de les Administracions Públiques requerirà el previ reconeixement de compatibilitat per 
part del Ple de la Corporació.  
 
Vist l’informe emès pel departament de recursos humans i organització. 
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Serveis Generals amb data 10 
d’abril de 2019. 
 
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. Desestimar la petició de compatibilitat de la senyora (.../...), de data 13 de febrer 
de 2019, a la vista del que s’estableix a l’article 12 de la Llei 21/1987, de 26 de novembre, 
en concordança amb l’article 12 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, entenent  que la 
suma de les dues jornades de l’activitat pública (37,5 hores setmanals) i l’activitat privada 
(25 hores setmanals) supera la jornada ordinària de l’Ajuntament del Masnou (37,5 hores 
setmanals) incrementada en un 50%. 
 
Segon. Notificar aquest acord a la persona interessada.” 
 
Resultat: Aprovat per 17 vots a favor i 4 vots d’abstenció.  
 
Votació 
Els grups municipals d’ERC-AM-MES (6 regidors), PDeCAT-UNIÓ (5 regidors), C’s (2 
regidors), PSC-CP (2 regidors), 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’abstenen. 
 
15. - Aprovació inicial del Reglament dels bucs d'assaig musical del Masnou. 
 
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_201904251959580200_FH.mov&topic=15 

 

Acord: 
 
“Vist l’informe del tècnic auxiliar de Comunitat i Persones de data 28 de març de 2019, de 
la necessitat de disposar d’un Reglament dels bucs d’assaig musical del Masnou. 
 
Vist l’avantprojecte de l’esmentat Reglament elaborat pel tècnic auxiliar de Comunitat i 
Persones en data 22 de març de 2019.   
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Comunitat i Persones amb data 10 
d’abril de 2019. 
 
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 el Reglament dels bucs d’assaig musical del Masnou, segons 
el text que s’adjunta com annex als presents acords. 
 

http://videoacta.elmasnou.cat/?meeting=video_201904251959580200_FH.mov&topic=15
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Segon. Sotmetre a informació pública el present acord el present acord i el text del 
projecte del Reglament que s’adjunten com a annex pel termini de trenta dies hàbils, a fi 
que s’hi 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.  
 
El termini d’informació pública començarà a comptar a partir de l’endemà del dia de la 
publicació de l’anunci al BOPB. 
 
L’expedient es podrà consultar al Departament d’Acció Cultural d’aquest ajuntament del 
Masnou, C/ Roger de Flor 23, de dilluns a divendres de 8:30h a 14h i al tauler d’edictes 
electrònic de l’Ajuntament.  
 
Tercer. Disposar que, si no s’hi formula cap al·legació ni reclamació durant el termini 
d’informació pública i d’audiència, el Reglament que s’aprovi inicialment quedarà aprovat 
definitivament sense necessitat de cap tràmit ulterior, i es procedirà directament a la seva 
publicació íntegre al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i al tauler d’edictes 
electrònic de l’Ajuntament. Un extracte d’aquest anunci es publicarà al Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya.”  
 
El president sotmet a votació les esmenes presentades pel Grup Municipal de la CUP-PA 
 
Resultat: Les esmenes queden aprovades per 7 vots a favor, 6 vots en contra i 8 vots 
d’abstenció.  
 
Votació: 
Els grups municipals PDeCAT-UNIÓ (5 regidors) i CUP-PA (2 regidors), hi voten a favor. 
 
El Grup Municipal d’ERC-AM-MES (6 regidors), hi vota en contra. 
 
Els grups municipals C’s (2 regidors), ICV-EUiA-E (2 regidors), PSC-CP (2 regidors), PP (1 
regidor) i el vot del regidor no adscrit, s’abstenen. 
 
Resultat: Aprovat per 21 vots a favor.  
 
Votació 
Els grups municipals d’ERC-AM-MES (6 regidors), PDeCAT-UNIÓ (5 regidors), C’s (2 
regidors), CUP-PA (2 regidors), ICV-EUiA-E (2 regidors), PSC-CP (2 regidors), PP (1 
regidor) i el vot del regidor no adscrit, hi voten a favor. 
 
16. - Ratificació modificació estatuts consorci per al tractament de residus sòlids 
urbans 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_201904251959580200_FH.mov&topic=16 

 

Acord: 
 
“El 9 de maig de 1986, la Diputació de Barcelona i una sèrie de municipis de la comarca 
del Maresme, entre ells el municipi del Masnou, va crear el Consorci per al tractament de 
residus sòlids del Maresme per a la prestació de serveis mínims municipals consistents en 
la construcció, conservació i manteniment de les obres i instal·lacions d’una planta de 
tractament i eliminació dels residus i qualsevol altra activitat que puguin derivar-se.  
 
 

http://videoacta.elmasnou.cat/?meeting=video_201904251959580200_FH.mov&topic=16


Acta del Ple de l'Ajuntament del Masnou Sessió núm. PLE2019000007  25 d´abril de 2019 

 

32 

El 23 de novembre de 2017, la Diputació de Barcelona va comunicar al Consorci que 
iniciava un procediment per reduir la seva presència en diverses entitats i plantejava una 
reducció del nombre de membres representants de la Diputació en el òrgans de govern del 
Consorci, de tal manera que aquest deixi de formar part del sector públic de la Diputació de 
Barcelona.  
 
Per això, la Diputació de Barcelona sol·licita al Consorci que procedeixi a iniciar els tràmits 
oportuns per la modificació dels seus estatus per limitar a un sol membre la seva 
representació en el Consorci i la consegüent modificació del sector públic d’adscripció.  
  
La modificació dels estatuts del Consorci requereix l’acord de la Junta General, ratificat 
pels ens i les administracions que en formen part.  
 
El 10 d’octubre de 2018, la Junta General del Consorci va aprovar inicialment la 
modificació dels seus estatus per satisfer la sol·licitud de la Diputació de Barcelona, previ 
informe jurídic favorable del secretari del Consorci emès en el 10 de setembre de 2018.  
 
Vist l’informe del tècnic de Manteniment i Via Pública de data 22 de març de 2019. 
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Territori amb data 10 d’abril de 
2019. 
 
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 el text de la modificació dels estatuts del Consorci per al tractament de 
residus sòlids urbans del Maresme que s’acompanya a aquesta proposta. 
 
Segon. Facultar al Consorci per al tractament de residus sòlids urbans del Maresme per 
actuar en nom i representació de l’Ajuntament del Masnou per a procedir a la publicació 
dels corresponents anuncis d’aprovació inicial i definitiva dels mateixos. 
 
Tercer. Comunicar l’acord de ratificació al Consorci per al tractament de residus sòlids 
urbans del Maresme que procedirà procedirà a fer el tràmit d’informació pública. Si aquest 
tràmit finalitza sense que s’hagi presentat cap al·legació o reclamació al respecte, la 
modificació d’Estatuts esdevindrà definitiva i es procedirà a la seva publicació en els diaris 
oficials. 
 
En cas que s’hagin presentat al·legacions i la Junta General del Consorci consideri 
convenient estimar-les, es tornaria a demanar autorització a les Entitats consorciades amb 
caràcter previ a l’aprovació definitiva.” 
 
Resultat: Aprovat per 19 vots a favor i 2 vots d’abstenció. 
 
Votació 
Els grups municipals d’ERC-AM-MES (6 regidors), PDeCAT-UNIÓ (5 regidors), C’s (2 
regidors), ICV-EUiA-E (2 regidors), PSC-CP (2 regidors), PP (1 regidor) i el vot del regidor 
no adscrit, hi voten a favor. 
 
El Grup Municipal de la CUP-PA (2 regidors), s’absté. 
 
16.1 Modificació puntual del Pla General d'Ordenació Urbanística del Masnou en els 
àmbits dels carrers d'Olivé Gumà i Montevideo i avinguda de Cusí i Furtunet, per a la 
creació de sòls d'habitatge dotacional. 
 
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_201904251959580200_FH.mov&topic=16.1 

 

http://videoacta.elmasnou.cat/?meeting=video_201904251959580200_FH.mov&topic=16.1
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Resultat de la urgència: Aprovada per 14 vots a favor i 7 vots en contra. 
 
Votació de la urgència:  
Els grups municipals d’ERC-AM-MES (6 regidors), CUP-PA (2 regidors), ICV-EUiA-E (2 
regidors), PSC-CP (2 regidors), PP (1 regidor) i el vot del regidor no adscrit, hi voten a 
favor. 
 
Els grups municipals del PDeCAT-UNIÓ (5 regidors) i C’s (2 regidors), hi voten en contra. 
 

Acord: 
 
“Vista la documentació relativa a la Modificació Puntual del Pla General d’Ordenació del 
Masnou en els àmbits dels carrers d’Olivé Gumà i Montevideo i avinguda de Cusí i 
Furtunet, per a la creació de sòl d’habitatge dotacional, redactada pel despatx d’arquitectes 
Manciñeiras/Parés arquitectes associats, SLP, per encàrrec d’aquest Ajuntament.  
 
Atès que, segons consta en la memòria, els objectius principals d'aquesta Modificació del 
Pla General d’Ordenació són els següents:  
 

1. La creació de dues peces de sòl, ben integrades dins del teixit urbà, per al 
desenvolupament d’habitatge dotacional de nova creació en el municipi.  
 
2. La prolongació del carrer d’Olivé Gumà fins l’avinguda de Pau Casals, per tal de 
resoldre la discontinuïtat urbana i de connexió d’aquest tram de teixit urbà de la 
ciutat, a l’objecte de millorar el seu traçat i funcionalitat, encabint de manera 
adequada la nova peça de sòl per habitatge dotacional confrontant.  
 
3. El reconeixement i preservació de l’àrea boscosa amb accés des de l’avinguda 
de Cusí i Furtunet i adjacent a l’Institut Maremar.  

 
Vist l’informe favorable emès per l’arquitecte municipal amb data 5 de març de 2019, en el 
qual es manifesta textualment el següent:  
 
“Antecedents:  
 
En data 4 de març de 2019, Juan Antonio Manciñeiras Vaz-Romero, en representació de 
Manciñeiras/Parés, arquitectes associats S.L.P ha presentat el document per a l’aprovació 
inicial de la Modificació puntual del PGOU, als àmbits dels carrers Olivé Gumà i 
Montevideo i avinguda de Cusí i Furtunet, per a la creació de sòls d’habitatge dotacional.  
 
La modificació puntual objecte d’aquest expedient es sustenta en tres objectius principals:  
 

1. La creació de dos peces de sòl, ben integrades dins del teixit urbà, per al 
desenvolupament d’habitatge dotacional de nova creació del municipi.  
 

2. La prolongació del carrer Olivé Gumà fins a l’Avinguda de Pau Casals, per tal de 
resoldre la discontinuïtat urbana i de connexió d’aquest tram de teixit urbà de la 
ciutat, a l’objecte de millorar el seu traçat i funcionalitat, encabint de manera 
adequada la nova peça de sòl per a habitatge dotacional confrontant.  

 
3. El reconeixement i preservació de l’àrea boscosa amb accés des de l’avinguda Cusí 

i Furtunet i adjacent a l’Institut Maremar.  Per assumir aquests objectius, el pla 
modifica puntualment la qualificació del sòls de sistemes en tres subàmbits 
discontinus i regula les condicions d’ordenació dels futurs sòls d’habitatge 
dotacional, tot vetllant per la seva correcta funcionalitat i integració en l’entorn.  

 
L’Ajuntament de Masnou assumeix la iniciativa i formula la proposta de Modificació puntual 
del PGOU als àmbits dels carrers Olivé Gumà i Montevideo i avinguda de Cusí i Furtunet, 
tal com s’estableix a l’art. 76.2 TRLUC.  
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Valoració de la proposta:  
 
Es proposa una modificació de la qualificació del sòls en tres subàmbits discontinus i la 
regulació de les condicions d’ordenació dels futurs sòls d’habitatge dotacional.  
 
Els sòls implicats en la present Modificació puntual resten qualificats amb diferents claus 
de sistemes:  
 
En el subàmbit 1, espais lliures (clau 4), xarxa viària bàsica (clau 1b), equipament esportiu 
(clau 5e) i habitatge dotacional (clau 6), en el subàmbit 2, equipament esportiu (clau 5e) i 
habitatge dotacional (clau 6) i en el subàmbit 3, equipament socio-cultural (clau 5d) i espais 
lliures (clau 4).  
 
La Modificació puntual de PGOU, s'efectua en base a l’article 96 del TRLUC. En aquest 
article s'estableix que la modificació de qualsevol dels elements d'una figura de 
planejament urbanístic queda subjecta a les mateixes disposicions que en regeixen la seva 
formació. L’objecte de la Modificació puntual de PGO s’ajusta a les finalitats expressades 
en l’article 58 del TRLUC.  
 
La modificació proposada justifica la concurrència d’interessos públics i privats.  
 
Pel que fa a la documentació presentada, aquesta s’ajusta al que determinen la TRLUC i el 
RLUC.  
 
Pel que fa a l’ordenació de l’habitatge dotacional en el subàmbit 1, es proposa un gàlib 
màxim de 12,65 m, que determina la situació de l’edificació amb major alçada, de PB+3PP, 
i un gàlib de PB+1, situat més a prop del teixit residencial unifamiliar.  
 
Pel que fa a l’ordenació de l’habitatge dotacional en el subàmbit 1 es proposa un gàlib 
màxim de 10 m, PB+2PP, coherent amb la situació i preexistències.  
 
Fonament de dret:  
 
DL 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la llei d’urbanisme, TRLUC.  
 
Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova Reglament de la Llei d’urbanisme, 
RLUC.  
 
Text refós del PGOU del Masnou, aprovat definitivament per la Comissió Territorial 
d’Urbanisme de Barcelona en data 12 de maig de 2011 i publicat al DOGC en data 14 de 
maig de 2012.  
 
Conclusions:  
 
Per tot allò exposat, el tècnic que subscriu informa favorablement el document per a 
l’aprovació inicial de la Modificació puntual del PGOU als àmbits dels carrers Olivé Gumà i 
Montevideo i avinguda de Cusí i Furtunet, per a la creació de sòls d’habitatge dotacional, 
redactat per Manciñeiras/Parés, arquitectes associats S.L.P.  
 
La tramitació s'ajustarà al procediment establert a l’article 85 del TRLUC, i en general als 
articles que siguin d'aplicació en el Capítol II Formulació i tramitació de les figures de 
planejament urbanístic del Títol Tercer de la mateixa Llei.” 
 
Vist l’informe jurídic sobre tramitació emès amb data 5 de març de 2019 per la tècnica de 
gestió de l’Àrea de Territori, amb el vist i plau del secretari general de l’Ajuntament, en el 
qual es posa de manifest que pot procedir-se a l’aprovació inicial de l’esmentada 
modificació puntual de Pla General, seguint el mateix procediment que per a l’aprovació del 
Pla General, de conformitat amb el que preveu l’article 96 del Text refós de la Llei 
d’Urbanisme.  
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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 en ús de les atribucions 
conferides a la Corporació municipal, es proposa l’adopció dels següents ACORDS:  
 
PRIMER.- Aprovar inicialment la Modificació Puntual del Pla General d’Ordenació del 
Masnou en els àmbits dels carrers d’Olivé Gumà i Montevideo i avinguda de Cusí i 
Furtunet, per a la creació de sòl d’habitatge dotacional.  
 
SEGON.- Sotmetre la documentació de la modificació puntual del Pla General a informació 
pública per un termini d’un mes, d’acord amb el que preveu l’article 85.4, del Decret 
legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, 
mitjançant edicte en el Butlletí Oficial de la Província, tauler d’anuncis municipals, e-tauler i 
en un dels diaris de major circulació, i al portal de transparència de la web municipal. 
Durant aquest termini, l’expedient restarà a disposició de qualsevol persona que el vulgui 
examinar i hi vulgui presentar al·legacions.  
 
TERCER.- Sol·licitar informe als organismes afectats per raó de llurs competències 
sectorials, d’acord amb el que assenyala l’article 85.5 del referit Decret legislatiu i al 
Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, tenint en compte que la finca de 
l’avinguda de Cusí i Fortunet inclosa en l’àmbit de la modificació, és confrontant amb l’IES 
Maremar.”  
 
El president sotmet a votació les esmenes presentades pel Grup Municipal d’ICV-EUiA 
 
Resultat: Les esmenes queden aprovades per 9 vots a favor, 6 vots en contra i 6 vots 
d’abstenció. 
 
Votació: 
Els grups municipals PDeCAT-UNIÓ (5 regidors), C’s (2 regidors) i ICV-EUiA-E (2 
regidors), hi voten a favor. 
 
El Grup Municipal d’ERC-AM-MES (6 regidors), hi vota en contra. 
 
Els grups municipals de la CUP-PA (2 regidors), PSC-CP (2 regidors), PP (1 regidor) i el 
vot del regidor no adscrit, s’abstenen. 
 
A proposta de la presidència, es fa un recés. 
 
Resultat: Rebutjat per una esmena a la totalitat. 
 

17. - 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_201904251959580200_FH.mov&topic=17 

 
18. - 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_201904251959580200_FH.mov&topic=18 

 
19. - Moció presentada pel Grup Municipal de la CUP-PA per complementar la 
normativa dels habitatges d'ús turístic al municipi del Masnou. 
 
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_201904251959580200_FH.mov&topic=19 

http://videoacta.elmasnou.cat/?meeting=video_201904251959580200_FH.mov&topic=5
http://videoacta.elmasnou.cat/?meeting=video_201904251959580200_FH.mov&topic=18
http://videoacta.elmasnou.cat/?meeting=video_201904251959580200_FH.mov&topic=19
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Acord: 
 
“Coneixem de llarg els estralls que està produint la "nova" vella bombolla immobiliària. 
 
Famílies al carrer per finalització de contractes de lloguer, augments abusius dels lloguers, 
sense millores estructurals evidents en els immobles i durada dels contractes de lloguer 
totalment indignes. 
 
La nova normativa per a la regulació d'Habitatges d'Ús Turístic al Masnou és un exit 
col•lectiu. Com a poble ens acabem de dotar d'una eina que pot arribar a ser útil per reduir 
i fins hi tot acabar, amb l'ús de l'habitatge com a simple mercaderia turística. 
 
Però aquesta eina, pot quedar tan sols en paper mullat si aquest consistori, i tot el seu 
plenari, no hi dedica uns mínims per al seu funcionament, compliment i manteniment. 
 
Vist el dictamen desfavorable de la Comissió Informativa de Territori amb data 13 de març 
de 2019. 
 
PROPOSTES DE RESOLUCIÓ  
 
1) Reiterem la necessitat, urgent, d’ampliar els serveis de l’Oficina Municipal d’Habitatge en 
relació a les temàtiques de Pobresa Energètica, tal i com hem aprovat anteriorment en 
aquest plenari. 
 
2) Estudiar la proposta per a una revisió completa del Pla General del Masnou on plantejar 
una moratòria en la construcció d'obra nova residencial fins que no estigui definida una 
política municipal d'habitatge. 
 
3) Adoptar el compromís, segons la normativa vigent, d’expropiar i sancionar aquells 
habitatges que es trobin desocupats en mans dels bancs i gran tenidors. 
 
4) Adoptar el compromís d’ampliar els recursos econòmics i humans destinats a l’Oficina 
Local d’Habitatge per tal que pugui assumir, entre d’altres, les tasques de visualització i 
inspecció dels possibles HUTs en situació il·legal i/o irregular.  
 
Mentre que la normativa legal no permeti l’ampliació de recursos humans, abans 
esmentada, les tasques de visualització i inspecció dels possibles HUTs en situació il·legal 
i/o irregular seran assumides per personal actual de l’Ajuntament.  
 
Personal que ajudaria a desenvolupar les següents tasques: 
 
- Visualitzadors: equips de dues persones que comproven a peu de carrer els possibles 
HUT en situació il·legal i/o irregular. 
 
La informació que recullen els visualitzadors va a parar als inspectors, que són els que 
visiten el pis i tramiten les sancions.  
 
- Control i seguiment: al llarg de l'any i especialment en èpoques d'alta ocupació turística. 
 
De totes les actuacions realitzades s’informarà puntualment als grups municipals del 
consistori. 
 
5) Negociar amb les diverses plataformes que ofereixen el servei de localització i reserva 
dels HUT, per tal de que tinguin l’obligació d'introduir el número de la llicència municipal 
corresponent, a tots aquells habitatges del Masnou que s'ofereixin en aquella plataforma. 
 
6) Engegar un procés que culmini amb la redacció d’una ordenança sobre  els HUT que 
reguli tots els aspectes relatius al seu funcionament i estableixi alhora un règim 
sancionador en casos d’incompliment de la normativa. 
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7) Publicar aquests acords a les xarxes de difusió i comunicació habituals del consistori del 
Masnou.” 
 
L’esmena 2 del Grup Municipal d’ERC-AM-MES ha quedat incorporada a la moció. 
 
El president sotmet a votació l’esmena 1 i 3 presentada pel Grup Municipal d’ERC-AM-
MES 
  
Resultat: Es rebutja per 9 vots en contra, 6 vots a favor i  6 vots d’abstenció.  
 
Votació 
El Grup Municipal d’ERC-AM-MES (6 regidors), hi vota a favor. 
 
Els grups municipals PDeCAT-UNIÓ (5 regidors), CUP-PA (2 regidors) i ICV-EUiA-E (2 
regidors), hi voten en contra. 
 
Els grups municipals de C’s (2 regidors), PSC-CP (2 regidors), PP (1 regidor) i el vot del 
regidor no adscrit, s’abstenen. 
 
Resultat: No aprovat per 11 vots en contra, 9 vots a favor i 1 vot d’abstenció. 
 
Votació 
Els grups municipals del PDeCAT-UNIÓ (5 regidors), CUP-PA (2 regidors) i ICV-EUiA-E 
(2 regidors), hi voten a favor. 
 
Els grups municipals d’ERC-AM-MES (6 regidors), C’s (2 regidors), PSC-CP (2 regidors) i 
PP (1 regidor), hi voten en contra. 
 
El vot del regidor no adscrit, s’absté 
 
20. - Moció presentada pel Grup Municipal del PDeCAT-UNIÓ sobre la voluntat de 
l'Ajuntament d'arribar un acord amb el Casino del Masnou respecte del seu futur. 
 
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_201904251959580200_FH.mov&topic=20 

 

Acord: 
 
“El Casino del Masnou es va fundar l’any 1875 i actualment és una entitat privada que té 
com a objectius fomentar tota mena d’interessos cívics, culturals, recreatius i esportius a 
l’àmbit del municipi del Masnou i pobles veïns.  
  
L’entitat està ubicada al centre de la població i consta de diferents edificis, entre els quals 
destaca el teatre, més un ampli jardí. 
  
En data 20 d’octubre de 2016 el plenari va aprovar el programa de participació ciutadana 
relatiu a la modificació puntual del pla general en l’àmbit de la parcel·la del Casino del 
Masnou, situada entre els carrers Barcelona, Roger de Flor i Tomàs Vives del municipi i 
l’avanç de modificació puntual de Pla General en l’àmbit de la mateixa parcel·la, previ a 
l’aprovació inicial de la modificació del pla general. 
  
Que en l’avanç de pla es proposava desenvolupar un polígon d’Actuació urbanística, que 
permetés la creació d’un espai lliure públic al pati del Casino, així com l’obtenció per cessió 
gratuïta i obligatòria del sol i l’edifici del Teatre del Casino, com a sistema d’equipament 
municipal de titularitat pública. 
 

http://videoacta.elmasnou.cat/?meeting=video_201904251959580200_FH.mov&topic=20
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Pel que fa a la previsió de sol destinat a zones amb aprofitament urbanístic, la modificació 
proposava la qualificació d’una zona del pati com a zona especial 16c, preveient destinar 
l’edificació que es pogués arribar a construir a usos comercials en la planta baixa i 
d’oficines en la planta pis, atorgant un sostre de 1.500,00 m2 i determinant el benefici de la 
nova qualificació del sol d’aquesta zona en 850.000 Euros un cop deduïdes les càrregues 
urbanístiques, garantint segons l’avanç de pla la viabilitat econòmica i financera del PAU. 
   
Que el Casino del Masnou va presentar al·legacions a aquestes aprovacions al gener de 
2017 mostrant la seva disconformitat. 
  
Que l’equip de govern va enviar als grups municipals en data 6 de març de 2018, el 
document de modificació de pla general respecte de la parcel·la del casino, de data 
desembre de 2017, la qual establia unes condicions diferents a les contemplades en 
l’avanç de pla, modificant molt lleugerament el benefici de la nova qualificació de sol.  
 
Que dita modificació va ser comentada en la comissió informativa de territori de data 7 de 
març de 2018, en que l’equip de govern va explicar que no s’havia assolit un acord al 
respecte amb el Casino i a les diferents preguntes dels regidors de l’oposició no va aclarir 
si la modificació del pla general seria portada a plenari i va afirmar que era la voluntat del 
govern arribar a una entesa amb el Casino. 
  
Que ja ha passat més d’un any i dit projecte no ha estat portat a plenari i per tant entenem 
que durant aquest temps l’equip de govern no ha obtingut els suports suficients per part de 
la resta de grups municipals per aprovar-lo ni un acord al respecte amb el Casino. 
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Territori amb data 10 d’abril de 
2019. 
  
Que per tot l’explicat i tenint en compte que gran part dels grups municipals del consistori 
han manifestat en algun moment la voluntat d’arribar a un acord amb el Casino del 
Masnou, portem al Ple l’adopció dels següents acords: 
  
PRIMER.- Manifestar la voluntat de que l’Ajuntament no aprovi una modificació del pla 
general que generi l’adquisició del sol i l’edifici del teatre del Casino per cessió gratuïta i 
obligatòria i l’adquisició del pati a canvi de la qualificació urbanística de diferents zones del 
mateix atorgant un sostre determinat com a compensació per la pèrdua de patrimoni, 
sense tenir un acord al respecte amb el Casino del Masnou. 
  
SEGON.-Manifestar la voluntat de que qualsevol modificació del pla general que generi 
l’adquisició del teatre i/o del pati del Casino per part de l’Ajuntament del Masnou sigui 
acordada entre l’Ajuntament i el Casino del Masnou i en tot cas es busqui una entesa amb 
el Casino respecte de qualsevol qüestió que afecti al seu futur. 
  
TERCER.- Per materialitzar els acords anteriors, es proposa instar a l’equip de govern a 
crear una Comissió informativa Municipal de caràcter Específic al objecte d’arribar a un 
acord amb el Casino del Masnou respecte del seu futur; on hi siguin representats tots els 
Grups Municipals del consistori, regidors no adscrits i el Casino del Masnou. 
  
QUART.-Traslladar els acords a l’entitat Casino del Masnou. 
  
CINQUÉ. 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 d’ICV-EUiA 
 
Resultat: Les esmenes queden aprovades per 8 vots a favor, 7 vots en contra i 6 vots 
d’abstenció.  
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Votació: 
Els grups municipals d’ERC-AM-MES (6 regidors) i ICV-EUiA-E (2 regidors), hi voten a 
favor. 
 
Els grups  municipals del PDeCAT-UNIÓ (5 regidors) i C’s (2 regidors), hi voten en contra. 
 
Els grups municipals de la CUP-PA (2 regidors), PSC-CP (2 regidors), PP (1 regidor) i el 
vot del regidor no adscrit, s’abstenen. 
 
Resultat: El Grup Municipal del PDeCAT-UNiÓ retira la moció. 
 
20.1 Declaració institucional presentada pel Grup Municipal d'ICV-EUiA en relació al 
Decret Llei 5/2019, de mesures urgents per a millorar l'accés a l'habitatge. 
 
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_201904251959580200_FH.mov&topic=20.1 

 
Resultat de la urgència: Aprovada per 13 vots a favor i 8 vots d’abstenció. 
 
Votació de la urgència:  
Els grups municipals d’ERC-AM-MES (6 regidors), C’s (2 regidors), CUP-PA (2 regidors), 
ICV-EUiA-E (2 regidors) i PP (1 regidor), hi voten a favor. 
 
Els grups municipals del PDeCAT-UNIÓ (5 regidors), PSC-CP (2 regidors) i el vot del 
regidor no adscrit, s’abstenen. 
 

Acord: 
 
“El passat 5 de març el govern de la Generalitat va aprovar el Decret Llei 5/2019, de 
mesures urgents per millorar l’accés a l’habitatge, un decret que haurà de ser ratificat o no 
aprovat pel Parlament de Catalunya en els propers dies. 
 
Aquest Decret fa tot el contrari al que s’anuncia al títol. En el seu contingut, el govern de la 
Generalitat, impulsant aquest Decret llei per la porta del darrera, no només incompleix amb 
les seves obligacions en matèria d’habitatge sinó que, a més, intenta bloquejar les 
polítiques que fan alguns Ajuntaments i carregar-los tota la responsabilitat, sense les 
aportacions pressupostàries que li corresponen. 
 
Per què diem que el Decret Llei 5/2019 no només NO solucionarà sinó que agreujarà la 
crisi de l'habitatge a Catalunya?  
 
Perquè estem davant d’una nova Llei Òmnibus, a l’estil de la que Artur Mas va aprovar el 
2011, amb desenes de modificacions que tindran efectes molt negatius a curt, mig i llarg 
termini en termes de protecció del dret a l’habitatge i dret als municipis i ciutats de 
Catalunya. 
 
Perquè liberalitza el model actual d’habitatge protegit per poder fixar preus més alts en 
funció del barri. Una demanda dels promotors privats que promou la segregació en funció 
de la renda i desvirtua un dels objectius de la mesura del 30%. 
 
Perquè renuncia a atorgar la qualificació permanent a tots els habitatges de protecció 
oficial, una decisió incomprensible donat el context actual. 
 
Perquè es proposa que la Generalitat deixi de tenir cap responsabilitat en l’atenció als 
casos de desnonament, traslladant-les als Ajuntaments. Tot plegat sense cap aportació 
pressupostària extra per a uns municipis que avui ja estan desbordats. 
 

http://videoacta.elmasnou.cat/?meeting=video_201904251959580200_FH.mov&topic=20.1
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Perquè es tracta d’un decret que s’ha fet d’esquenes a qui cada dia dona la cara en 
primera línia defensant el dret a l’habitatge a Catalunya: ciutadania, entitats i món local. 
Imposar mesures sense la seva participació és tota una declaració d’intencions per part del 
Conseller. 
 
Perquè obliga els Ajuntaments a construir en un termini de 2 anys en tots els solars 
aconseguits pel dret de cessió del 10%, sense cap aportació econòmica de la Generalitat. 
Si no es fa, la Generalitat es pot quedar els solars. 
 
Perquè les mesures per a propiciar una moderació dels preus del lloguer dels habitatges 
lliures són absolutament insuficients i un brindis al sol, ja que obliguen a incloure índex de 
preus a les ofertes i contractes de lloguer, sense obligació de respectar aquest, per la qual 
cosa és merament un element informatiu.  
 
Els perjudicis que aquest Decret pot ocasionar als Ajuntaments i els seus veïns i veïnes 
són de tal magnitud que, en l'acte d'obertura de la 21a edició del Seminari Tècnic 
Local promogut per la FMC, el president de l'Àmbit de Territori, Sostenibilitat i 
Serveis Urbans de l’FMC i alcalde de Bossòst, Amador Marquès; i el secretari 
general de l'FMC, Juan Ignacio Soto Valle, davant de 350 tècnics i tècniques locals 
participants han denunciat que, en la preparació del Decret no hi ha hagut cap espai 
d'interlocució previ amb els governs locals de Catalunya.   
 
El Decret és una norma -han dit- que afecta i empetiteix el marc competencial dels 
ajuntaments i carrega de manera extraordinària els recursos dels municipis. Així mateix, 
han manifestat que el decret llei, aprovat pel Govern amb caràcter urgent, té problemes de 
viabilitat tal i com està redactat, i que, des de l'FMC, s'han identificat ja àmbits d'aquesta 
norma que caldria modificar en clau constitucional i de defensa de l'autonomia local. 
 
Finalment, i a la vista de que no disposava de suports suficients per aconseguir la seva 
validació pel Parlament de Catalunya, el passat 9 d’abril el Govern de la Generalitat va 
decidir retirar el punt de l’ordre del dia del Plenari del Parlament del 10 d’abril. 
 
ICV-EUiA celebra aquesta retirada i creu que s’obre una oportunitat perquè, tal i com 
reclamaven la PAH, el Sindicat de Llogaters i Llogateres, l’observatori DESC i la FMC, el 
Govern de la Generalitat obri un procés negociador amb partits polítics, entitats i 
associacions per redactar un nou decret que compti amb el màxim consens, respecti 
l’autonomia local i ofereixi solucions efectives als problemes d’habitatge dels nostres 
pobles i ciutats. 
 
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.- Celebrar la decisió del Govern de no presentar a la convalidació pel Parlament el 
Decret Llei 5/2019 del Govern de la Generalitat perquè el seu contingut suposava un pas 
enrere en el dret a l’Habitatge a Catalunya. 
 
Segon.- Demanar al Govern de la Generalitat de Catalunya que, un cop retirat aquest 
Decret Llei, que havia estat redactat d’esquenes als Ajuntaments, les entitats i la 
ciutadania, iniciï un procés de debat, consens i propostes per a elaborar un nou Decret Llei 
que compti amb el màxim consens, que respecti l’autonomia local i que suposi un avenç en 
la garantia del dret a l’Habitatge a Catalunya. 
 
Tercer.- Demanar a tots els grups polítics amb representació al Parlament que, en estreta 
col·laboració amb l’administració local i amb les entitats i associacions interessades en la 
problemàtica de l’Habitatge, s’impliquin al màxim en l’elaboració d’aquest nou Decret. 
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Quart.- Traslladar els presents acords al Departament de Territori i Sostenibilitat de la 
Generalitat de Catalunya, als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, a les 
entitats municipalistes de Catalunya, a la PAH, al Sindicat de Llogaters i Llogateres i a 
l’observatori DESC i fer-los públics a través dels mitjans habituals de comunicació de 
l’Ajuntament.” 
 
Resultat: Aprovat per 15 vots a favor i 6 vots d’abstenció.  
 
Votació 
Els grups municipals d’ERC-AM-MES (6 regidors), C’s (2 regidors), CUP-PA (2 regidors), 
ICV-EUiA-E (2 regidors), PSC-CP (2 regidors) i PP (1 regidor), hi voten a favor. 
 
Els grups municipals del PDeCAT-UNIÓ (5 regidors) i el vot del regidor no adscrit, 
s’abstenen. 
 
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. 
 

 
 


