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Assistència 

 
President: 
Sr. Jaume Oliveras i Maristany, Alcalde (ERC-AM-AM) 
 
Tinents i tinentes d’alcalde: 
Sra. Sílvia Folch i Sánchez, tinenta d’alcalde primera (ERC-AM-AM) 
Sr. Ricard Plana i Artús, tinent d’alcalde segon (ERC-AM-AM) 
Sra. Cristina Ramos Santamaria, tinenta d’alcalde tercera (ERC-AM-AM)  
 
Regidors: 
Sr. Sergio González Fernández, regidor (ERC-AM-AM) 
Sra. Neus Tallada Moliner, regidora (ERC-AM-AM) 
Sra. Albert Alfaro Giró, regidor (ERC-AM-AM) 
Sra. Yulay Martínez Castillo, regidora (ERC-AM-AM)   
Sr. Josep Oriol Fernández Saltor, regidor (ERC-AM-AM) 
 
Sra. Neus Villarrubia del Valle, regidora (Fem Masnou)  
Sr. Amadeu Quintana Jolonch, regidor (Fem Masnou) 
Sra. Isabel Redaño Andres, regidora (Fem Masnou) 
 
Sr. Ernest Suñé Nicolás, regidor (PSC-CP) 
Sra. Maria Llarás Vázquez, regidora (PSC-CP) 
Sra. Mònica González Huerva, regidora (PSC-CP) 
 
Sr. Romà López Bolart, regidor (JxCAT-UNITS)  
Sr. Ivan Ollé i Llopis, regidor (JxCAT-UNITS), s’incorpora a la sessió en el moment en 
què figura al cos de l’acta. 
 
Sr. Francisco Avilés Salazar, regidor (Cs) 
Sra. Stella Parodi Barriga, regidora (Cs)  
    
Sr. Fèlix Clemente Cavero, regidor (CUP-AMUNT) 
 
Secretari general:  
Sr. Gustau Roca Priante 
 
Interventor: 
Sr. César Romero García 
 
S’excusa per la seva absència:  
Sra. Meritxell Blanch Daura, regidora (JxCAT-UNITS) 
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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, dels esborranys de les actes següents: 
 
- Ple ordinari de data 19 de setembre de 2019. 
- Ple extraordinari i urgent de data 15 d’octubre de 2019. 
- Ple extraordinari de data 16 d’octubre de 2019. 
- Ple extraordinari de data 17 d’octubre 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_201910301900080000_FH.mov&topic=1 
 
S’aproven les actes anteriors 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_201910301900080000_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_201910301900080000_FH.mov&topic=3 

 
El secretari general dóna de la relació de decrets, tramitats electrònicament, que van del 
número 2.058 de data 12 de setembre de 2019 al número 2.399 data 22 d'octubre de 
2019. 
 
Resultat: En resten assabentats. 
 
4. - Aprovació inicial de l'expedient Pressupost 2020 amb el seus annexes, Bases 
execució, plantilla i relació de llocs de treball. 
 
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_201910301900080000_FH.mov&topic=4 

 
Acord: 
 
“Atesos els articles 162 a 171 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 i els articles 2 a 23 del 
Reial decret 500/90, que desenvolupa el capítol primer del títol sisè de la Llei 39/88, de 28 
de desembre, i una vegada complerts els requisits legals que en resulten, amb la 
realització dels documents necessaris i els informes preceptius. 
 
Atès el que s’estableix en la LO 2/2012 de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i el Reial 
Decret Llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per a garantir l’estabilitat pressupostària i 
de foment de la competitivitat. 
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Serveis Generals extraordinària 
amb data 22 d’octubre de 2019.  
 

http://videoacta.elmasnou.cat/?meeting=video_201910301900080000_FH.mov&topic=1
http://videoacta.elmasnou.cat/?meeting=video_201910301900080000_FH.mov&topic=2
http://videoacta.elmasnou.cat/?meeting=video_201910301900080000_FH.mov&topic=3
http://videoacta.elmasnou.cat/?meeting=video_201910301900080000_FH.mov&topic=4
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En virtut de tot el que s’ha exposat, el Ple de la corporació adopta, per majoria absoluta, 
dels presents (19), els acords següents: 
 
Primer. Aprovar inicialment el Pressupost general per a l'exercici del 2020, el resum del 
qual, per capítols, és el següent: 
 

RESUM 

  

  

ESTAT DE DESPESES 

CAPÍTOLS DENOMINACIÓ Import 

  

1. OPERACIONS NO FINANCERES 

  
1.1 OPERACIONS CORRENTS 

1      DESPESES DE PERSONAL 10.692.745,00 

2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I  SERVEIS 9.716.173,98 

3 DESPESES FINANCERES 72.000,00 

4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 1.971.100,21 

5 FONS DE CONTINGÈNCIA I ALTRES 
IMPREVISTOS 

75.000,00 

  
1.1 OPERACIONS DE CAPITAL 

  
6 INVERSIONS REALS 3.060.100,00 

7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 12.000,00 

  
2. OPERACIONS FINANCERES 

  

9 PASSIUS FINANCERS 1.610.677,81 

  
TOTAL PRESSUPOST DESPESES 27.209.797,00 

 

RESUM 

  

  

ESTAT D´INGRESSOS 

CAPÍTOLS DENOMINACIÓ Import 

  
1. OPERACIONS NO FINANCERES 

  

  
1.1 OPERACIONS CORRENTS 

  
1 IMPOSTOS DIRECTES 11.421.637,00 

2 IMPOSTOS INDIRECTES 592.000,00 

3 TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES 
INGRESSOS 

4.675.000,00 

4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 7.005.060,00 

5 INGRESSOS PATRIMONIALS 456.000,00 

  
1.2 OPERACIONS DE CAPITAL 

  
7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 520.000,00 

  
2. OPERACIONS FINANCERES 

  

9 PASSIUS FINANCERS 2.540.100,00 

  
TOTAL PRESSUPOST D´INGRESSOS 27.209.797,00 

 
Segon. Aprovar inicialment les bases d'execució del pressupost. 
 
Tercer. Aprovar inicialment la plantilla  i relació de llocs de treball per  l’exercici  2020. 
 
Quart. Exposar al públic el Pressupost esmentat 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  l’article 169 del Reial decret 
legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les 
hisendes locals.” 
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El president sotmet a votació per blocs les esmenes presentades pel Grup Municipal de 
Cs 
 
Bloc 1: Esmenes a les Bases d’execució de la 1 a la 5 
 
Resultat: Les esmenes queden rebutjades per 9 vots en contra, 3 vots a favor i 7 vots 
d’abstenció.  
 
Votació: 
Els grups municipals de JxCAT-UNITS (1 regidor) i Cs (2 regidors) hi voten a favor. 
El Grup Municipal d’ERC-AM-AM (9 regidors) hi vota en contra. 
Els grups municipals Fem Masnou (3 regidors), PSC-CP (3 regidors) i CUP-AMUNT (1 
regidor), s’abstenen.  
 
Bloc 2: Esmenes a la resta de les Bases d’execució 
 
Resultat: Les esmenes queden rebutjades per 10 vots en contra, 2 vots a favor i 7 vots 
d’abstenció.  
 
Votació: 
El Grup Municipal Cs (2 regidors) hi vota a favor. 
Els grups municipals d’ERC-AM-AM (9 regidors) i CUP-AMUNT (1 regidor), hi voten en 
contra. 
Els grups municipals de Fem Masnou (3 regidors), PSC-CP (3 regidors) i JxCAT-UNITS 
(1 regidor), s’abstenen. 
 
Bloc 3: Esmenes al pressupost ordinari  
 
Resultat: Les esmenes queden rebutjades per 10 vots en contra,  2 vots a favor i 7 vots 
d’abstenció.  
 
Votació: 
El Grup Municipal Cs (2 regidors) hi vota a favor. 
Els grups municipals d’ERC-AM-AM (9 regidors) i CUP-AMUNT (1 regidor), hi voten en 
contra. 
Els grups municipals de Fem Masnou (3 regidors), PSC-CP (3 regidors) i JxCAT-UNITS 
(1 regidor), s’abstenen. 
 
Bloc 4: Esmenes al pressupost d’inversions 
 
Resultat: Les esmenes queden rebutjades per 11 vots en contra,  2 vots a favor i 6 vots 
d’abstenció.  
 
Votació: 
El Grup Municipal Cs (2 regidors) hi vota a favor. 
Els grups municipals d’ERC-AM-AM (9 regidors), JxCAT-UNITS (1 regidor) i CUP-
AMUNT (1 regidor), hi voten en contra. 
Els grups municipals de Fem Masnou (3 regidors) i PSC-CP (3 regidors), s’abstenen.  
 
Resultat: Aprovat per 9 vots a favor, 7 vots en contra i 3 vots d’abstenció.  
 
Votació 
El Grup Municipal d’ERC-AM-AM (9 regidors), hi vota a favor. 
Els grups municipals de Fem Masnou (3 regidors), JxCAT-UNITS (1 regidor), C’s (2 
regidors) i CUP-AMUNT (1 regidor), hi voten en contra.  
El Grup Municipal del PSC-CP (3 regidors), s’absté. 
 
Sent les 20.35 hores, s’absenta la Sra. Mònica González. 
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5. - Aprovació inicial del Pla Econòmic Financer exercici 2019-2020. 
 
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_201910301900080000_FH.mov&topic=5 

 
Acord: 
 

“A la vista de la liquidació de l’exercici pressupostari 2018, i d’acord amb allò previst en 
l’article 21 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i 
sostenibilitat financera, que en el seu apartat 1r, estableix que “en cas d’incompliment de 
l’objectiu d’estabilitat pressupostària, de l’objectiu de deute públic o de la regla de 
despesa, el Ple de l’Entitat Local incomplidora formularà un pla econòmic financer que 
permeti en l'any en curs i el següent el compliment dels objectius o de la regla de 
despesa, amb el contingut i abast previstos en aquest article”. 
 
Vist l’informe de l’Interventor de 10 de maig de 2019 en el que posa de manifest que s’ha 
incomplert l’objectiu de la regla de despesa en la liquidació de l’exercici de 2018. 
 
Vist l’informe de l’Interventor de 15 d’octubre de 2019 on posa de manifest  els fonaments 
de dret per a l’elaboració i aprovació d’un pla econòmic financer. 
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Serveis Generals extraordinària 
amb data 22 d’octubre de 2019.  
 
En virtut de tot el que s’ha exposat, el Ple de la corporació adopta, per majoria absoluta, 
dels presents (18), els acords següents: 
 
PRIMER.- Aprovar inicialment el Pla Econòmic Financer de l’Ajuntament per als exercicis 
2019-2020 presentat pel Regidor d’Hisenda d’acord amb allò establert a l’article 23.4  de 
la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat 
Financera, i que s’adjunta com a annex. 
 
SEGON.- Remetre el Pla Econòmic Financer esmentat a la Direcció General de Política 
Financera, Assegurances i Tresor de la Generalitat de Catalunya i al Ministeri d’Hisenda. 
 
TERCER.- Procedir a la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província a l’efecte 
exclusivament informatiu d’acord amb allò assenyalat a l’article 23.4 de la Llei Orgànica 
2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera i article 26  del 
Reial Decret 1463/2007, de 2 de novembre, pel qual s’aprova el reglament de 
desenvolupament de la Llei 18/2001 d’Estabilitat Pressupostària en la seva aplicació a les 
entitats locals.” 
 
Resultat: Aprovat per 9 vots a favor, 4 vots en contra i 5 vots d’abstenció.  
 
Votació 
El Grup Municipal d’ERC-AM-AM (9 regidors), hi vota a favor. 
Els grups municipals de JxCAT-UNITS (1 regidor), Cs (2 regidors) i CUP-AMUNT (1 
regidor), hi voten en contra.  
Els grups municipals de Fem Masnou (3 regidors) i PSC-CP (2 regidors), s’abstenen. 
 

6. - Aprovació del nomenament de l’espai escènic ubicat a Ca n’Humet com a Espai 
Escènic Iago Pericot, en reconeixement a la trajectòria professional com a mestre, 
pintor, escenògraf i director d’escena de Santiago Pericot i Canaleta. 
 
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_201910301900080000_FH.mov&topic=6 

http://videoacta.elmasnou.cat/?meeting=video_201910301900080000_FH.mov&topic=4
http://videoacta.elmasnou.cat/?meeting=video_201910301900080000_FH.mov&topic=6
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Acord: 
 
“Vist que en data 29 d’abril de 2019 el Ple del Consell de Patrimoni Cultural del Masnou 
va aprovar per unanimitat la proposta del nomenament de l’espai escènic ubicat a Ca 
n’Humet (situat al carrer Fontanills, núm. 77), com a Espai Escènic Iago Pericot, en 
reconeixement a la trajectòria professional com a mestre, pintor, escenògraf i director 
d’escena de Santiago Pericot i Canaleta, d’acord amb el que s’estableix l’article 18, 
Secció Quarta, Capítol III del Text Refós del Reglament de Protocol, Honors i Distincions 
de l’Ajuntament del Masnou. 
 
Vist que en data 7 d’agost de 2019 es va aprovar el decret d’inici de l’expedient sobre el 
nomenament esmentat anteriorment. 
 
Vist que el dia 9 de setembre de 2019 es va constituir el nou Ple del Consell de Patrimoni 
Cultural del Masnou i posteriorment es va emetre informe favorable al respecte.  
 
Vist que, havent transcorregut el període d'exposició pública de l'expedient pel termini de 
15 dies hàbils, mitjançant la publicació al tauler d’edictes electrònic d’aquest ajuntament 
(e-Tauler), d’acord amb el que s’estableix en l’article 23.3. del Text refós del Reglament 
de Protocol, honors i distincions de l’Ajuntament del Masnou, no s’han presentat 
al·legacions o suggeriments. 
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Serveis Generals amb data 9 
d’octubre de 2019.  
 
En virtut de tot el que s’ha exposat, el Ple de la corporació adopta, per majoria absoluta, 
dels presents (18), els acords següents: 
 
Primer. Aprovar el nomenament de l’espai escènic ubicat a Ca n’Humet com a Espai 
Escènic Iago Pericot, en reconeixement a la trajectòria professional com a mestre, pintor, 
escenògraf i director d’escena de Santiago Pericot i Canaleta. 
 
Segon. Publicar aquest acord al tauler d’edictes electrònic d’aquest ajuntament (e-
Tauler).” 
 
Resultat: Aprovat per 16 vots a favor i 2 vots d’abstenció. 
 
Votació 
Els grups municipals d’ERC-AM-AM (9 regidors), Fem Masnou (3 regidors), PSC-CP (2 
regidors) i Cs (2 regidors), hi voten a favor. 
Els grups municipals de JxCAT-UNITS (1 regidor) i CUP-AMUNT (1 regidor), s’abstenen. 
 
7. - Aprovació d’atorgament de la Medalla de la Vila al Sr. Jordi Alumà Masvidal, 
amb motiu de la seva trajectòria artística. 
 
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_201910301900080000_FH.mov&topic=7 

 
Acord: 
 
“Vist que en data 29 d’abril de 2019 el Ple del Consell de Patrimoni Cultural del Masnou 
va aprovar per unanimitat la proposta de l’atorgament de la Medalla de la Vila al Sr. Jordi 
Alumà Masvidal com a reconeixement de la seva trajectòria artística, d’acord amb el que 
s’estableix en l’article 17, Secció Tercera, Capítol III del Text Refós del Reglament de 
Protocol, Honors i Distincions de l’Ajuntament del Masnou. 
 

http://videoacta.elmasnou.cat/?meeting=video_201910301900080000_FH.mov&topic=7
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Vist que en data 8 d’agost de 2019 es va aprovar el decret d’inici de l’expedient per a  
l’atorgament de la Medalla de la Vila al Sr. Jordi Alumà Masvidal.  
 
Vist que en data 9 de setembre de 2019 es va constituir el nou Ple del Consell de 
Patrimoni Cultural del Masnou i posteriorment es va emetre informe favorable sobre la 
concessió de la Medalla de la Vila al Sr. Jordi Alumà Masvidal. 
 
Vist que, havent transcorregut el període d'exposició pública de l'expedient pel termini de 
15 dies hàbils, mitjançant la publicació al tauler d’edictes electrònic d’aquest ajuntament 
(e-Tauler), d’acord amb el que s’estableix en l’article 23.3. del Text refós del Reglament 
de Protocol, honors i distincions de l’Ajuntament del Masnou, no s’han presentat 
al·legacions o suggeriments. 
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Serveis Generals amb data 9 
d’octubre de 2019.  
 
En virtut de tot el que s’ha exposat, el Ple de la corporació adopta, per majoria absoluta, 
dels presents (18), els acords següents: 
 
Primer. Aprovar l’atorgament de la Medalla de la Vila al Sr. Jordi Alumà Masvidal, amb 
motiu de la seva trajectòria artística. 
 
Segon. Notificar aquest acord a la persona interessada.  
 
Tercer. Publicar aquest acord al tauler d’edictes electrònic d’aquest ajuntament (e-
Tauler).” 
 
Resultat: Aprovat per 16 vots a favor i 2 vots d’abstenció.  
 
Votació 
Els grups municipals d’ERC-AM-AM (9 regidors), Fem Masnou (3 regidors), PSC-CP (2 
regidors) i Cs (2 regidors), hi voten a favor. 
Els grups municipals de JxCAT-UNITS (1 regidor) i CUP-AMUNT (1 regidor), s’abstenen. 
 
8. - Nomenament de representant de l’Ajuntament del Masnou al Consorci AMB per 
a la promoció d’habitatges protegits, i modificació del nomenament de les 
representants de l’Ajuntament a la Mancomunitat Intermunicipal de Serveis d’Alella, 
el Masnou i Teià. 
 
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_201910301900080000_FH.mov&topic=8 

 
Acord: 
 
“L’article 38 c) del Reglament d’organització i funcionament i règim jurídic de les entitats 
locals, aprovat pel Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, estableix que al Ple 
extraordinari d’organització s’hauran de nomenar els i les representants de la corporació 
que han de formar part dels òrgans col·legiats que siguin competència del Ple. Per raons 
temporals no es va poder incloure en aquest Ple extraordinari tots els organismes en què 
hi participa l’Ajuntament, entre ells, el representant dels grups municipals que no formen 
part del govern municipal al Consorci amb l’Àrea Metropolitana de Barcelona per a la 
promoció d’habitatges protegits al municipi del Masnou. 
 
Així mateix, els grups de l’oposició han considerat oportú modificar el nomenament de les 
seves representants a la Mancomunitat Intermunicipal de Serveis d’Alella, el Masnou i 
Teià, aprovat en la sessió plenària ordinària de 25 de juliol de 2019, en el sentit modificar 
l’ordre de representació. 
 

http://videoacta.elmasnou.cat/?meeting=video_201910301900080000_FH.mov&topic=4
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Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Serveis Generals amb data 9 
d’octubre de 2019.  
 
En virtut de tot el que s’ha exposat, el Ple de la corporació adopta, per majoria absoluta, 
dels presents (18), els acords següents: 
 
Primer. Nomenar com a vocal en l’Assemblea del Consorci amb l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona per a la promoció d’habitatges protegits al municipi del Masnou en 
representació d’aquest Ajuntament al senyor Ernest Suñé Nicolás en representació dels 
grups municipals que no formen part del govern municipal.   
 
Segon. Nomenar com a representats de l’Ajuntament del Masnou a la Mancomunitat 
Intermunicipal de Serveis d’Alella, el Masnou i Teià, del 31 d’octubre de 2019 al 26 de 
juliol de 2021, la Sra. Meritxell Blanch Daura, del Grup Municipal de JxCAT-UNITS, 
regidora de l’oposició, escollida pels grups municipals, i del 27 de juliol de 2021 al juny 
2023, la Sra. Neus Villarrubia del Valle, del Grup Municipal de Fem Masnou, regidora de 
l’oposició, escollida pels grups municipals.  
 
Tercer. Notificar aquest acord al Consorci amb l’ÀMB per a la promoció d’habitatges 
protegits, i a la Mancomunitat Intermunicipal de Serveis d’Alella, el Masnou i Teià. 
 
Quart. Publicar-ho a l’e-Tauler als efectes del seu general coneixement.” 
 
Resultat: Aprovat per 17 vots a favor i 1 vot d’abstenció. 
 
Votació 
Els grups municipals d’ERC-AM-AM (9 regidors), Fem Masnou (3 regidors), PSC-CP (2 
regidors), JxCAT-UNITS (1 regidor) i Cs (2 regidors), hi voten a favor. 
El Grup Municipal de CUP-AMUNT (1 regidor), s’absté. 
 
9. - Compatibilitat d'una funcionària. 
 
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_201910301900080000_FH.mov&topic=9 

 
Acord: 
 
“Vista la petició de declaració de compatibilitat efectuada el dia 6 de setembre de 2019 
per la senyora (.../...), funcionària de l’Ajuntament del Masnou, adscrita al lloc de treball 
de tècnic de Recursos Humans i Organització, per a l'exercici d'una segona activitat 
privada per compte d’altre en la direcció d’una residència geriàtrica. 
  
Vist que l'article 1.3 de la Llei 53/1984 disposa que l'acompliment d'un lloc de treball pel 
personal inclòs en l'àmbit d'aplicació d'aquesta llei serà incompatible amb l'exercici de 
qualsevol càrrec, professió o activitat, públic o privat, que pugui impedir o menyscabar 
l'estricte compliment dels seus deures o comprometre la seva imparcialitat o 
independència.  
 
Vist que l'article 11.1 de la Llei 53/1984 estableix que el personal comprès en el seu àmbit 
d'aplicació no podrà exercir, per si o mitjançant substitució, activitats privades, incloses 
les de caràcter professional, siguin per compte propi o sota la dependència o al servei 
d'Entitats o particulars que es relacionin directament amb els que desenvolupi el 
Departament, Organisme o Entitat al qual l'interessat estigui adscrit a prestar els seus 
serveis, precisament per evitar que tingui lloc un conflicte d’interès en l’empleat públic, si 
es pogués prevaldre’s del seu lloc de treball en l'Administració, en perjudici de l’interès 
públic.  
 

http://videoacta.elmasnou.cat/?meeting=video_201910301900080000_FH.mov&topic=9
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Vist que realitzada la deguda ponderació, tenint en compte l’objecte de direcció d’una 
residència geriàtrica, no s’aprecia conflicte d’interessos entre l’exposada activitat privada i 
l’activitat pública que realitza la tècnica de Recursos Humans i Organització, l’objecte de 
la qual no coincideix amb el que es realitza en l’activitat privada, atès que versa sobre 
tasques tècniques en l’àmbit dels recursos humans i organització, per tant, no entra en 
conflicte amb l’activitat privada de direcció d’una residència geriàtrica, la impartició de la 
qual sempre que es realitzi necessàriament fora de la jornada laboral de l’empleada 
pública, no s’aprecia que perjudiqui l’activitat municipal exercida, sense que 
consegüentment es comprometi la imparcialitat, independència i el compliment dels 
deures a càrrec de l’empleada pública, en l’exercici de les seves funcions.  
 
Vist que l’article 12.2 de la Llei 53/1984, en relació a l’article 329 i 330, del Decret 
214/1990, de 30 de juliol, estableix que les activitats privades que corresponguin a llocs 
de treball que requereixin la presència efectiva de l'interessat durant un horari igual o 
superior a la meitat de la jornada setmanal ordinària de treball en l'Administració, només 
podrà autoritzar-se quan l'activitat pública sigui com de prestació a temps parcial. El que, 
a sensu contrari vol dir que quan la jornada a l'Ajuntament és la normal a temps complet, 
només podria autoritzar-se la compatibilitat si la jornada o horari de l'activitat privada és 
inferior a la meitat. 
 
Vist que el lloc de tècnic de Recursos Humans i Organització no percep un complement 
específic pel factor d'incompatibilitat conforme l’article 14 de la Llei 21/1987, de 26 de 
novembre, d’incompatibilitats del personal al servei de l’Administració de la Generalitat.  
 
Vist que la senyora (.../...) ocupa a l’Ajuntament un lloc de treball que té assignat una 
tipologia de jornada de 37,50 hores setmanals, i la dedicació en la direcció d’una 
residència geriàtrica seria de 18 hores i 30 minuts setmanals, i per tant inferior a la meitat 
de la jornada a l’Ajuntament. 
 
Vist que l’article 11 de la Llei 21/1987, de 26 de novembre, regula l’autorització del 
personal inclòs en l'àmbit d'aquesta Llei per a l'exercici d'activitats privades.  
 
Vist l’informe emès per la responsable del departament de Recursos Humans i 
Organització.  
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Serveis Generals amb data 9 
d’octubre de 2019.  
 
En virtut de tot el que s’ha exposat, el Ple de la corporació adopta, per majoria absoluta, 
dels presents (18), els acords següents: 
 
Primer. Autoritzar la senyora (.../...) la compatibilitat de l’activitat privada per compte 
d’altre declarada el dia 6 de setembre de 2019 per a la realització de tasques en la 
direcció d’una residència geriàtrica, sempre que la mateixa tingui lloc, necessàriament, 
fora de la seva jornada de treball com a tècnica de recursos humans i organització, i 
condicionada a l’estricte compliment de les obligacions següents:  
 

1. En cap cas l’activitat privada no impedirà ni menyscabrà l’estricte compliment dels 
deures de la treballadora ni en comprometrà la imparcialitat ni la independència.  

2. L’activitat privada no podrà tenir cap relació amb els assumptes que la persona 
conegui per raó del càrrec.  

3. No es podran desenvolupar activitats privades que es relacionin directament amb 
les que desenvolupa el departament, l'organisme, l'entitat o l'empresa pública en 
què presta serveis.  

4. No poden ésser objecte de compatibilitat les activitats professionals que s'han de 
prestar a persones a què hom està obligat a atendre en el desenvolupament del 
càrrec públic.  
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5. Qualsevol canvi en l’objecte de la direcció en la residència geriàtrica, haurà de ser 
comunicat a aquesta corporació per la funcionària, als efectes d’analitzar si la 
mateixa continua sent compatible amb l’activitat pública realitzada pel mateix.  

 
Segon. Notificar aquest acord a la persona interessada. 
 
Resultat: Aprovat per 14 vots a favor i 4 vots d’abstenció.  
 
Votació 
Els grups municipals d’ERC-AM-AM (9 regidors), PSC-CP (2 regidors), JxCAT-UNITS (1 
regidor) i Cs (2 regidors), hi voten a favor. 
Els grups municipals de Fem Masnou (3 regidors) i  CUP-AMUNT (1 regidor), s’abstenen. 
 
10. - 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_201910301900080000_FH.mov&topic=10 

 
Acord: 
 
“Vista la petició de declaració de compatibilitat efectuada el dia 17 de setembre de 2019 
per la senyora (.../...), personal laboral de l’Ajuntament del Masnou, adscrita al lloc de 
treball de tècnic de Comunitat i Persones, per a l'exercici d'una segona activitat privada 
per compte d’altre d’auxiliar administrativa en una fundació privada. 
  
Vist que l'article 1.3 de la Llei 53/1984 disposa que l'acompliment d'un lloc de treball pel 
personal inclòs en l'àmbit d'aplicació d'aquesta llei serà incompatible amb l'exercici de 
qualsevol càrrec, professió o activitat, públic o privat, que pugui impedir o menyscabar 
l'estricte compliment dels seus deures o comprometre la seva imparcialitat o 
independència.  
 
Vist que l'article 11.1 de la Llei 53/1984 estableix que el personal comprès en el seu àmbit 
d'aplicació no podrà exercir, per si o mitjançant substitució, activitats privades, incloses 
les de caràcter professional, siguin per compte propi o sota la dependència o al servei 
d'Entitats o particulars que es relacionin directament amb els que desenvolupi el 
Departament, Organisme o Entitat al qual l'interessat estigui adscrit a prestar els seus 
serveis, precisament per evitar que tingui lloc un conflicte d’interès en l’empleat públic, si 
es pogués prevaldre’s del seu lloc de treball en l'Administració, en perjudici de l’interès 
públic.  
 
Vist que realitzada la deguda ponderació, tenint en compte l’objecte d’auxiliar 
administrativa en una fundació privada, no s’aprecia conflicte d’interessos entre 
l’exposada activitat privada i l’activitat pública que realitza la tècnica de Comunitat i 
Persones, l’objecte de la qual no coincideix amb el que es realitza en l’activitat privada, 
atès que versa sobre tasques tècniques en relació amb el disseny, desenvolupament i 
avaluació dels diferents programes d’actuació transversals de l’Àrea de Comunitat i 
Persones, per tant, no entra en conflicte amb l’activitat privada d’auxiliar administrativa en 
una fundació privda, la impartició de la qual sempre que es realitzi necessàriament fora 
de la jornada laboral de l’empleada pública, no s’aprecia que perjudiqui l’activitat 
municipal exercida, sense que consegüentment es comprometi la imparcialitat, 
independència i el compliment dels deures a càrrec de l’empleada pública, en l’exercici de 
les seves funcions.  
 
Vist que l’article 12.2 de la Llei 53/1984, en relació a l’article 329 i 330, del Decret 
214/1990, de 30 de juliol, estableix que les activitats privades que corresponguin a llocs 
de treball que requereixin la presència efectiva de l'interessat durant un horari igual o 
superior a la meitat de la jornada setmanal ordinària de treball en l'Administració, només 
podrà autoritzar-se quan l'activitat pública sigui com de prestació a temps parcial. El que, 

http://videoacta.elmasnou.cat/?meeting=video_201910301900080000_FH.mov&topic=10
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a sensu contrari vol dir que quan la jornada a l'Ajuntament és la normal a temps complet, 
només podria autoritzar-se la compatibilitat si la jornada o horari de l'activitat privada és 
inferior a la meitat. 
 
Vist que el lloc de tècnic de Comunitat i Persones no percep un complement específic pel 
factor d'incompatibilitat conforme l’article 14 de la Llei 21/1987, de 26 de novembre, 
d’incompatibilitats del personal al servei de l’Administració de la Generalitat.  
 
Vist que la senyora (.../...) ocupa a l’Ajuntament un lloc de treball que té assignat una 
tipologia de jornada de 37,50 hores setmanals, i la dedicació coma a auxiliar 
administrativa en una fundació privada seria de 8 hores setmanals, i per tant inferior a la 
meitat de la jornada a l’Ajuntament. 
 
Vist que l’article 11 de la Llei 21/1987, de 26 de novembre, regula l’autorització del 
personal inclòs en l'àmbit d'aquesta Llei per a l'exercici d'activitats privades.  
 
Vist l’informe emès per la responsable del departament de Recursos Humans i 
Organització.  
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Serveis Generals amb data 9 
d’octubre de 2019.  
 
En virtut de tot el que s’ha exposat, el Ple de la corporació adopta, per majoria absoluta, 
dels presents (18), els acords següents: 
 
Primer. Autoritzar la senyora (.../...) la compatibilitat de l’activitat privada per compte 
d’altre declarada el dia 17 de setembre de 2019 per a la realització de tasques d’auxiliar 
administrativa en una fundació privada, sempre que la mateixa tingui lloc, 
necessàriament, fora de la seva jornada de treball com a tècnica de Comunitat i 
Persones, i condicionada a l’estricte compliment de les obligacions següents:  
 

1. En cap cas l’activitat privada no impedirà ni menyscabrà l’estricte compliment dels 
deures de la treballadora ni en comprometrà la imparcialitat ni la independència.  

2. L’activitat privada no podrà tenir cap relació amb els assumptes que la persona 
conegui per raó del càrrec.  

3. No es podran desenvolupar activitats privades que es relacionin directament amb 
les que desenvolupa el departament, l'organisme, l'entitat o l'empresa pública en 
què presta serveis.  

4. No poden ésser objecte de compatibilitat les activitats professionals que s'han de 
prestar a persones a què hom està obligat a atendre en el desenvolupament del 
càrrec públic.  

5. Qualsevol canvi en l’objecte d’auxiliar administrativa d’una fundació privada, haurà 
de ser comunicat a aquesta corporació per la treballadora, als efectes d’analitzar 
si la mateixa continua sent compatible amb l’activitat pública realitzada per la 
mateixa.  

 
Segon. Notificar aquest acord a la persona interessada.” 
 
Resultat: Aprovat per 17 vots a favor i 1 vot d’abstenció.  
 
Votació 
Els grups municipals d’ERC-AM-AM (9 regidors), Fem Masnou (3 regidors), PSC-CP (2 
regidors), JxCAT-UNITS (1 regidor) i Cs (2 regidors), hi voten a favor. 
El Grup Municipal de CUP-AMUNT (1 regidor), s’absté. 
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11. - Aprovació inicial de la modificació de l’apartat 29.5 de les Bases d’execució 
del pressupost de subvencions nominatives a atorgar pel procediment de 
concessió directa, exercici 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_201910301900080000_FH.mov&topic=11 

 
Acord: 
 
“Vist l’informe tècnic confeccionat en data 3 de setembre de 2019 incorporat a l’expedient, 
en la qual es proposa que es presenti al Ple la modificació de l’apartat 29.5 de les Bases 
d’execució del pressupost de subvencions nominatives de promoció econòmica, a atorgar 
pel procediment de concessió directa per aquest exercici 2019, aprovades per sessió 
plenària del dia 28 de febrer de 2019. 
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Serveis Generals amb data 9 
d’octubre de 2019.  
 
En virtut de tot el que s’ha exposat, el Ple de la corporació adopta, per majoria absoluta, 
dels presents (18), els acords següents: 
 
Primer. Aprovar inicialment la modificació de les subvencions nominatives i atorgades pel 
procediment de concessió directa, aprovades en sessió plenària de data 28 de febrer de 
2019, en aplicació de l’article 22.2 a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions i de l’article 11 de l’ordenança general de subvencions de l’Ajuntament del 
Masnou, que a continuació es relacionen en el sentit de: 
 

 Incloure: 

Beneficiari Concepte Import 

Federació del Comerç Ajut XGL 2019. Codi 19/Y/268891 5.000,00 € 

 
Segon. Sotmetre a informació pública el present acord pel termini de quinze 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, al Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya, a un dels mitjans de comunicació escrita diària, a la publicació 
“El Masnou Viu” i al tauler d’edictes electrònic de l’Ajuntament. 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 de Promoció Econòmica de l’Ajuntament 
del Masnou, situat a l’Edifici Centre, carrer d’Itàlia, 50, 08320 El Masnou (Barcelona), de 
dilluns a divendres de 8:30 a 14:00 hores 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, la modificació de l’apartat 29.5 de les Bases d’Execució 
del pressupost de subvencions nominatives a atorgar pel procediment de concessió 
directa de l’exercici 2019, que ara s’aprova inicialment, quedarà aprovat definitivament 
sense necessitat de cap tràmit ulterior, i es procedirà directament a la seva publicació.” 
 
Resultat: Aprovat per 14 vots a favor, 2 vots en contra i 2 vots d’abstenció.  
 
Votació 
Els grups municipals d’ERC-AM-AM (9 regidors), Fem Masnou (3 regidors) i PSC-CP (2 
regidors), hi voten a favor.  
El Grup Municipal de Cs (2 regidors), hi voten en contra. 
Els grups municipals de JxCAT-UNITS (1 regidor) i CUP-AMUNT (1 regidor), s’abstenen. 
 

http://videoacta.elmasnou.cat/?meeting=video_201910301900080000_FH.mov&topic=11
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12. - Aprovació festius obertura comercial pel 2020. 
 
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_201910301900080000_FH.mov&topic=12 

 
Acord: 
 
“Vist que l’article 36.2.c) de la Llei 18/2017, de l’1 d’agost, de comerç, serveis i fires 
determina que el nombre màxim de diumenges i festius que els establiments comercials 
poden romandre oberts durant l’any és de vuit. 
 
Vist que a l’article 1 de l’ordre  EMC/129/2019, de 28 de juny, s’estableix que els dies 
d’obertura a Catalunya dels establiments comercials en diumenge i dies festius són: 
 
5 i 12 de gener 
5 de juliol 
15 d’agost 
12 d’octubre 
6, 13 i 20 de desembre 
 
Vist que l’article 36.2.c) de la Llei 18/2017, de l’1 d’agost, de comerç, serveis i fires 
afegeix que cada ajuntament ha de designar dos festius addicionals per al seu àmbit 
territorial municipal. 
 
Vist que el punt 3 de la disposició addicional primera de la mateixa Llei 18/2017, permet 
substituir fins a dues dates del calendari de festius amb obertura comercial autoritzada 
amb caràcter general. 
 
Vist que la regidoria de Promoció Econòmica va confeccionar una proposta de dates 
addicionals d’obertura comercial permesa pel municipi del Masnou i de possibles dates 
d’obertura comercial pel 2020 en substitució de dues de les dates indicades a l’art. 1 de 
l’ordre anteriorment esmentada. 
 
Atès que aquesta proposta ha estat traslladada a la Federació de Comerç, la Indústria i el 
Turisme com a entitat representativa del teixit productiu local a l’objecte de que aquesta 
tingués el màxim consens possible i fos tractada amb els diferents operadors comercials 
del municipi.  
 
Revisada la proposta per part de la Federació de Comerç, la Indústria i el Turisme,  
aquesta última confecciona la següents proposta:   
 

 Dies d’obertura comercial addicionals per a l’any 2020 per a l’àmbit territorial del 
Masnou 
Dies 1 de juny de 2020 i 28 de juny de 2020 

 

 Dies d’obertura comercial per a l’any 2020 en substitució de la proposta realitzada 
per la Generalitat de Catalunya 
- Modificar el dia 5 de juliol de 2020 pel dia 27 de desembre de 2020 
- Modificar el dia 6 de desembre de 2020 pel dia 8 de desembre de 2020 

 
Vist l’informe de la tècnica de Promoció Econòmica de data 27 de setembre de 2019 en el 
qual s’exposa la conveniència de sol·licitar l’aprovació dels dies addicionals de festius 
d’obertura dels establiments comercials del municipi del Masnou i la modificació de dos 
dies d’obertura del calendari establert l’article 1 de l’ordre  EMC/129/2019. 
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Serveis Generals amb data 9 
d’octubre de 2019.  
 

http://videoacta.elmasnou.cat/?meeting=video_201910301900080000_FH.mov&topic=12
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En virtut de tot el que s’ha exposat, el Ple de la corporació adopta, per majoria absoluta, 
dels presents (18), els acords següents: 
 
Primer. Aprovar com a dies addicionals de festius d’obertura comercial per a l’any 2020 
els dies 1 de juny de 2020 i el dia 28 de juny de 2020.  
 
Segon. Aprovar la modificació dels dies 6 de desembre de 2020 i 5 de juliol de 2020 en 
els quals és permesa l’obertura comercial per a l’any 2020 pels dies 8 de desembre de 
2020 i 27 de desembre de 2020.” 
 
Resultat: Aprovat per 14 vots a favor i 4 vots d’abstenció.  
 
Votació 
Els grups municipals d’ERC-AM-AM (9 regidors), PSC-CP (2 regidors), JxCAT-UNITS (1 
regidor) i Cs (2 regidors), hi voten a favor.  
Els grups municipals de Fem Masnou (3 regidors) i CUP-AMUNT (1 regidor), s’abstenen. 
 
13. - Aprovació de l'addenda per al 2020 del Conveni de delegació de la 
competència municipal del Servei d'Atenció Domiciliària (SAD) al Consell Comarcal 
del Maresme per als anys 2019-2021. 
 
Les intervencions corresponents a aquest punt de l’ordre del dia es troben enregistrades a la videoacta. Es poden 
consultar a l’enllaç següent: 

 

http://videoacta.elmasnou.cat?meeting=video_201910301900080000_FH.mov&topic=13 

 
Acord: 
 
“Atès que la prestació del servei d’atenció domiciliària és d’obligat compliment d’acord 
amb la Llei de Serveis socials 12/2007 i el Contracte Programa signat entre l’Ajuntament 
del Masnou i el Departament d’Acció Social i Ciutadania de la Generalitat de Catalunya i, 
per tant és necessari continuar prestant aquests serveis. 
 
Atès que al Ple ordinari de data 21/07/2011 es va aprovar la delegació de la competència 
municipal relativa a la prestació del servei d’atenció domiciliària (SAD social i SAD 
dependència) al Consell Comarcal del Maresme, a partir de l’1 de novembre de 2011, i 
que s’ha mantingut de forma continuada el Conveni fins a l’any 2018, amb les 
corresponents addendes anuals.  
 
Atès que  el Ple ordinari de data 18/10/2018 va aprovar el vigent conveni de delegació de 
la competència municipal a favor del Consell Comarcal del Maresme relativa a la 
prestació del servei d’atenció domiciliària (SAD social i SAD dependència) al Consell 
Comarcal del Maresme per als anys 2019 al 2021. 
 
Vist l’informe de la cap d’Acció Social de data 18 de setembre de 2019, en el que es 
proposa que el Ple de l’Ajuntament aprovi l’addenda econòmica per a l’any 2020 del 
Conveni de delegació de la competència municipal del servei d’atenció domiciliària (SAD) 
al Consell Comarcal del Maresme per als anys 2019-2021. 
 
Atès que l’equip tècnic del Departament d’Acció Social de l’Ajuntament ha fet una 
valoració positiva de la prestació del servei per part del Consell Comarcal del Maresme 
des de l’any 2011 i fins a l’actualitat basada en el compliment de nivells òptims de qualitat 
i la bona coordinació entre totes dues administracions en benefici de la prestació del 
servei a la ciutadania. 
 
Atès que el Conveni de delegació de competència proposada comporta la transferència 
de fons al Consell Comarcal, per al finançament del servei indicat, es proposa aprovar 
una addenda anual per a l’any 2020, per import màxim de  342.030,00 € IVA inclòs.  
 

http://videoacta.elmasnou.cat/?meeting=video_201910301900080000_FH.mov&topic=13
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Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Comunitat i Persones amb data 
9 d’octubre de 2019. 
 
En virtut de tot el que s’ha exposat, el Ple de la corporació adopta, per majoria absoluta, 
dels presents (18), els acords següents: 
 
Primer. Aprovar l’addenda econòmica per al 2020 que s’acompanya del Conveni de 
delegació de la competència de l’Ajuntament del Masnou a favor del Consell Comarcal 
del Maresme relativa a la prestació del servei d’atenció domiciliària (SAD social i SAD 
dependència) al Consell Comarcal del Maresme per als anys 2019 al 2021, i per una 
despesa de 342.030,00  € IVA inclòs, que es carregarà a la l’aplicació pressupostària de 
l’any 2020 que s’habiliti a tal efecte i subordinat a l’existència de crèdit a l’exercici 
corresponent .  
 
Segon. Facultar a l’Alcalde de l’Ajuntament del Masnou per a la signatura de l’addenda 
2020 del conveni de delegació a favor del Consell Comarcal del Maresme. 
 
Tercer. Notificar el present acord al Consell Comarcal del Maresme.” 
 
Resultat: Aprovat per 14 vots a favor i 4 vots en contra.  
 
Votació 
ls grups municipals d’ERC-AM-AM (9 regidors), PSC-CP (2 regidors), JxCAT-UNITS (1 
regidor) i Cs (2 regidors), hi voten a favor.  
Els grups municipals de Fem Masnou (3 regidors) i CUP-AMUNT (1 regidor), hi voten en 
contra. 
 
14. - Pròrroga guinguetes 2020. 
 
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_201910301900080000_FH.mov&topic=14 

 
Acord: 
 
“El Ple de l’Ajuntament, en sessió del 10 de gener de 2013, va aprovar l’expedient de 
l’explotació, mitjançant concessió dels serveis de temporada de la platja del terme 
municipal del Masnou, per al període 2013-2017 i, convocatòria de la licitació mitjançant 
procediment obert amb diversos criteris de valoració. 
 
El Ple de l’Ajuntament, en sessió del 21 de març de 2013, va adjudicar el contracte de 
l’explotació, mitjançant concessió dels serveis de temporada de la platja del terme 
municipal del Masnou, per al període 2013-2017. 
 
Els actuals adjudicataris de les guinguetes, d’acord amb els contractes administratius per 
a l’explotació de les guinguetes que consten a l’expedient, són els següents: 
 
Lot 1. Random Victoria, SL 
Lot 2. José Manuel Alfonso Miranda 
Lot 3. Xènia Padrós Pagès 
Lot 4. José Manuel Alfonso Miranda 
Lot 5. Eduard Albi Palomeras 
Lot 6. Eduard Albi Palomeras 
 
Els contractes administratius per a l’explotació, mitjançant concessió demanial, de les 
àrees de servei ubicades a la platja del Masnou, de conformitat amb la seva clàusula 
cinquena del contracte, aquest té una durada de cinc anys, que comprèn cinc temporades 
d’estiu, a comptar des de la temporada d’estiu de l’any 2013 i és prorrogable mitjançant 
acord exprés de l’òrgan de contractació, previ informe favorable de la tècnica de Medi 

http://videoacta.elmasnou.cat/?meeting=video_201910301900080000_FH.mov&topic=14
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Ambient, responsable del contracte, per períodes anuals, sense que la durada del 
contracte, pròrrogues incloses, pugui ultrapassar els vuit anys. 
 
El Ple de l’Ajuntament, en sessió del 19 d’octubre de 2018 va aprovar la pròrroga dels 
contractes de les àrees de servei de la platja als adjudicataris, amb les condicions que 
s’especifiquen als plecs que van regir el procés de licitació, per al període d’1 any, 
condicionat a l’aprovació amb caràcter previ del Pla d’Usos de la temporada de platges 
del Masnou. 
 
Tots els adjudicataris han presentat en el mes de juliol, mitjançant instància al registre 
general de l’ajuntament, sol·licitud de pròrroga de les àrees de servei que tenen 
adjudicades, tal com consten a l’expedient. 
 
La tècnica de Medi Ambient ha emès, en data 30 de setembre de 2019, informes 
favorables per a l’última pròrroga de totes les àrees de servei de la platja. 
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Territori amb data 9 d’octubre de 
2019. 
 
En virtut de tot el que s’ha exposat, el Ple de la corporació adopta, per majoria absoluta, 
dels presents (18), els acords següents: 
 
Primer. Aprovar l’última pròrroga dels contractes de les àrees de servei de la platja als 
adjudicataris actuals, amb les condicions que s’especifiquen als plecs que van regir el 
procés de licitació, per al període d’1 any, condicionat a l’aprovació amb caràcter previ del 
Pla d’Usos de la temporada de platges del Masnou, que com a molt tard s’allargarà fins el 
31 d’octubre de 2020. 
 
Segon. Notificar aquest acord a cada un dels adjudicataris de les àrees de servei. 
 
Resultat: Aprovat per 16 vots a favor, 1 vot en contra  i 1 vot d’abstenció.  
 
Votació 
Els grups municipals d’ERC-AM-AM (9 regidors), Fem Masnou (3 regidors), PSC-CP (2 
regidors) i Cs (2 regidors), hi voten a favor.  
El Grup Municipal de CUP-AMUNT (1 regidor), hi vota en contra. 
El Grup Municipal de JxCAT-UNITS (1 regidor), s’absté. 
 
15. - 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_201910301900080000_FH.mov&topic=15 

 
16. - 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_201910301900080000_FH.mov&topic=16 
 

17. - Moció presentada pel Grup Municipal del PSC-CP per a la creació d'una 
Comissió Informativa Municipal de caràcter específic per a la modificació del 
Reglament Orgànic Municipal. 
 
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_201910301900080000_FH.mov&topic=17 

http://videoacta.elmasnou.cat/?meeting=video_201910301900080000_FH.mov&topic=15
http://videoacta.elmasnou.cat/?meeting=video_201910301900080000_FH.mov&topic=16
http://videoacta.elmasnou.cat/?meeting=video_201910301900080000_FH.mov&topic=17
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Acord: 
 
“El 18 de febrer de 2016 el Plenari Municipal va aprovar per majoria absoluta el vigent 
Reglament Orgànic Municipal, document obert, adaptat als nous temps, dinàmic i 
participatiu, però que d’acord amb l’experiència dels darrers anys hauria d’incorporar 
algunes millores relatives a la comunicació amb la ciutadania, la capacitat d’acció de 
l’oposició i a la representativitat de la ciutadania, especialment dels barris de la Vila amb 
subdivisions basades en característiques geogràfiques, morfològiques i estructurals, la 
creació de la figura del Regidor de Barri, com a nexe de comunicació entre govern i 
ciutadania i del Consell de Barri. 
 
El vigent Reglament Orgànic Municipal, al seu article 44 estableix que el Ple pot crear 
comissions informatives per a temes específics, de caràcter temporal, l’objecte de les 
quals és obtenir la informació sobre un tema i emetre el corresponent dictamen, que 
sotmetrà al Ple. L’objecte, composició i durada d’aquestes comissions s’ha de fixar en el 
moment d’acordar-ne la creació. 
 
Vist el dictamen desfavorable de la Comissió Informativa de Serveis Generals amb data 9 
d’octubre de 2019. 
 
Davant d’aquests fets exposats, a fi de fer una proposta que millori l’actual redactat del 
vigent Reglament Orgànic Municipal de l’Ajuntament del Masnou, el Grup Municipal del 
PSC del Masnou proposa al plenari la els següents punts d’acord: 
 
Primer: Acordar, tal i com disposa l’article 44 del vigent ROM, la creació d’una Comissió 
Informativa de caràcter específic per tal d’elaborar un nou i millor Reglament Orgànic 
Municipal de l’Ajuntament del Masnou, així com la revisió dels reglaments municipals que 
la comissió acordi. 
 
Segon: Establir com a objecte, composició i durada de l’esmentada comissió informativa 
els següents: 
 

 OBJECTE: 
1. L’objecte d’aquesta comissió informativa específica serà la elaboració d’un nou i 
millor Reglament Orgànic Municipal de l’Ajuntament del Masnou, així com la 
revisió dels reglaments municipals que la comissió acordi. Aquesta data podrà 
modificar-se si així ho decideix la comissió per majoria absoluta. 

 

 COMPOSICIÓ: 
1. La comissió serà integrada per les persones portaveus de cada grup municipal, 
o regidor o regidora que cada grup determini. 

 
2. La presidència recaurà en l’Alcalde. Es crearan dues vicepresidències que 
seran ocupades pels representants de la oposició per ordre decreixent dels 
electes. En cas d’absència de l’Alcalde la presidència recaurà en la 
vicepresidència de major edat. 

 
3. El President i les vicepresidències conformaran la Mesa. En cas de dubtes 
sobre el funcionament els membres de la mesa escoltaran la resta de membres de 
la Comissió i prendran la decisió per majoria, que serà comunicada a la resta de 
membres. 

 
4. La Mesa, a proposta de qualsevol membre de la comissió, podrà convocar a les 
seves reunions, a través de la secretaria, a personal tècnic municipal, a 
representants del personal de l’Ajuntament o a experts externs de reconeguda 
solvència en la matèria objecte de la comissió. 

 
5. La secretaria de la comissió serà exercida pel Secretari general de l’Ajuntament 
o funcionari que el substitueixi. 
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 DURADA: 
1. La primera reunió quedarà convocada automàticament a les 20 hores del setè 
dia hàbil des de la seva aprovació al plenari. 

 
2. La primera decisió de la Comissió serà determinar els dies i hores hàbils de les 
reunions, per majoria dels seus membres, encarregantse el Secretari de realitzar 
la convocatòria formal. 

 
Tercer: Acordar, així mateix: 
 

1. Ubicació. Les reunions de la comissió tindran lloc de forma ordinària, a porta 
tancada, en la sala en què normalment es reuneixen la resta de comissió 
informatives. 

 
2. Actes. Com succeeix en la resta de comissions informatives, i a efectes de 
constància, s’aixecarà acta de les sessions per part de qui exerceixi la secretaria, 
complementada amb la incorporació d’arxius de gravació d’imatges i/o àudio 
validats amb signatura electrònica, de conformitat amb l’article 5.4 del ROM si així 
ho demana la majoria. 

 
Quart. Fer públics aquests acords a través dels mitjans de comunicació habituals de 
l’Ajuntament.” 
 
Resultat: Aprovat per 18 vots a favor. 
 
Votació 
Els grups municipals d’ERC-AM-AM (9 regidors), Fem Masnou (3 regidors), PSC-CP (2 
regidors), JxCAT-UNITS (1 regidor), Cs (2 regidors) i CUP-AMUNT (1 regidor), hi voten a 
favor. 
 
18. - Moció presentada pels grups municipals de JxCAT-UNITS i Fem Masnou per 
constituir una taula per la convivència al 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_201910301900080000_FH.mov&topic=18 

 
Resultat: Els ponents de la moció la retiren de l'ordre del dia. 
 
19. - Declaració institucional presentada pel Grup Municipal de Cs de condemna de 
la violència i el terrorisme en democràcia. 
 
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_201910301900080000_FH.mov&topic=19 

 
Acord: 
 
“En los últimas días se han puesto de manifiesto una serie de investigaciones ordenadas 
por la Audiencia Nacional en el marco de las investigaciones centradas en las acciones 
violentas que presuntamente estarían preparando una serie de personas relacionadas 
con el mundo radical independentista y los denominados CDR (Comités de Defensa de la 
República) coincidiendo con el aniversario del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 
y la cercanía de las sentencias judiciales a los líderes políticos independentistas presos y 
de entidades independentistas, acusados de cometer un golpe a la democracia. 
 

http://videoacta.elmasnou.cat/?meeting=video_201910301900080000_FH.mov&topic=18
http://videoacta.elmasnou.cat/?meeting=video_201910301900080000_FH.mov&topic=19
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Unas operaciones que han sido ejecutadas por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del 
Estado (FCSE), y en concreto por la Guardia Civil, después de varios meses de 
investigación y que han conseguido evitar que estas acciones violentas se llevaran cabo 
produciendo males mayores. En contraposición, las formaciones independentistas han 
pedido la retirada de la presencia de la Guardia Civil de Cataluña, en un acto más de 
gran irresponsabilidad ante la situación actual de falta de convivencia que se vive en 
Cataluña. Actualmente, la presencia de las FCSE en Cataluña es absolutamente 
necesaria y conveniente, tal y como se ha demostrado con la ejecución de la Operación 
Judas. Es inconcebible el acoso que recibe la Guardia Civil en Cataluña por parte de las 
fuerzas independentistas y su entorno, poniendo en riesgo y mermando la seguridad y la 
convivencia de todos los catalanes. 
 
Desde las instituciones democráticas que emanan directamente de la Constitución 
Española, como el Parlament de Cataluña, Diputaciones Provinciales, Consejos 
Comarcales y Ayuntamientos, estamos asistiendo por parte de los partidos separatistas a 
la aprobación de resoluciones expresamente declaradas ilegales por el Tribunal 
Constitucional y de mociones que superan con creces las competencias de estos 
organismos y que atentan directamente contra el Estado de Derecho y la democracia. 
 
Muchos de estos actos antidemocráticos realizados desde las propias instituciones son 
una consecuencia de la realización y formalización de una serie de pactos de gobierno 
entre algunas formaciones políticas presuntamente constitucionalistas con los partidos 
independentistas, consecuencia del resultado de las últimas elecciones municipales 
celebradas el pasado mes de mayo y de la consiguiente constitución de los Consejos 
Comarcales y las Diputaciones Provinciales. Muchos de estos pactos podrían haberse 
evitado y haber dejado a estas formaciones independentistas sin muchas cuotas de 
poder de las que disfrutan en la actualidad. Es imprescindible que de forma inmediata 
estas formaciones vuelvan al constitucionalismo y a la democracia rompiendo estos 
pactos de gobierno en estas instituciones y conformando nuevas mayorías respetuosas 
con las leyes y con la democracia. 
 
Nuestro objetivo como representantes públicos es el de defender a todos aquellos 
catalanes que se sienten amenazados frente a los que con sus actitudes y hechos 
alientan y aplauden a los presuntamente terroristas. Como representantes de la sociedad, 
escogidos democráticamente a través de las urnas, tenemos que estar del lado de 
aquellos que defienden sus derechos y libertades frente a aquellos que pretenden 
imponer su modelo de sociedad por la fuerza y de forma totalitaria. 
 
Desde los partidos independentistas y de la izquierda radical se está produciendo un 
blanqueamiento y lavado de imagen de líderes procedentes del terrorismo, algunos de 
ellos condenados por estas causas o por haber cometido atentados y asesinatos, con el 
consiguiente ejemplo negativo para el conjunto de la sociedad, a través de este supuesto 
liderazgo moral de aquellos que quieren imponer sus ideas totalitarias a través del terror, 
sin mostrar ningún respeto por la vida humana y sin mostrar ningún tipo de 
arrepentimiento por estos hechos al no haber pedido perdón nunca por ello. 
 
El ensalzamiento de estos líderes políticos procedentes del entorno del terrorismo supone 
y constituye un blanqueamiento de la violencia y de los métodos terroristas, de la misma 
manera que lo constituyen la realización y firma de pactos con estas organizaciones y 
formaciones políticas que no han condenado el terrorismo y se niegan a hacerlo, o 
incluso, los jalean o alientan en las instituciones democráticas o fuera de ellas. Estas 
actitudes y hechos suponen una denigración y una falta de respeto de la memoria de las 
víctimas del terrorismo y de sus familiares. Estas actitudes y hechos recuerdan al 
régimen del terror, opresión y de profundas heridas que dejó el terrorismo en la sociedad 
vasca y española durante tantos años, y que de ninguna manera ni modo podemos 
permitir que se instale y se normalice en Cataluña, siendo una responsabilidad de los 
representantes públicos y del conjunto de la sociedad. 
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Por todo ello, el Grupo Municipal de Ciutadans (Cs) de El Masnou, propone al pleno de 
este Ayuntamiento la aprovación de los siguientes 
 
ACUERDOS: 
 
1- Declarar que la violencia y el terrorismo nunca son métodos en democracia para 
alcanzar objetivos políticos y proclamar que el deber de todos los demócratas es el de 
condenar su uso con independencia de las circunstancias. 
 
2- Rechazar el acoso que está recibiendo la Guardia Civil en Cataluña por parte de las 
fuerzas independentistas y agradecer la labor que realiza garantizando la seguridad y la 
convivencia de todos los catalanes. 
 
3- Condenar la irresponsable actitud de algunos políticos que persisten en buscar la 
división, la radicalización y el cuestionamiento de las instituciones del Estado y de la 
vigencia del Estado democrático de Derecho. 
 
4- Notificar estos acuerdos al Cuartel de la Guardia Civil de Premià de Mar y hacerlos 
públicos en los medios habituales de comunicación del Ayuntamiento.” 
 
A les 22.52 hores, s’incorpora a la sessió el Sr. Ivan Ollé. 
 
Resultat: No aprovat per 15 vots en contra i 4 vots a favor. 
  
Votació 
Els grups municipals de PSC-CP (2 regidors) i Cs (2 regidors), hi voten a favor. 
Els grups municipals d’ERC-AM-AM (9 regidors), Fem Masnou (3 regidors), JxCAT-
UNITS (2 regidors)  i CUP-AMUNT (1 regidor), hi voten en contra. 
 
20. - Declaració institucional presentada pel Grup Municipal de la CUP-AMUNT en 
suport a totes les detingudes el 23 setembre 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_201910301900080000_FH.mov&topic=20 

 
Acord: 
 
“Dilluns 23 de setembre de l’any 2019 ens vam llevar, un cop més, amb la noticia d’una 
operació repressiva contra el moviment independentista català on es detenien a nou 
persones i es registraven domicilis a Sabadell, Mollet del Vallès, Cerdanyola del Vallès, 
Santa Perpètua de la Mogoda, Sant Fost de Campsentelles, Sant Pere de Torelló i Gurb. 
A les nou persones independentistes se les acusa de terrorisme, rebel·lió i tinença 
d’explosius sense tenir-ne cap prova. Una operació orquestrada per l’Audiència Nacional 
espanyola (l’antic Tribunal d’Orden Público d’època franquista), i el cos militar de la 
Guàrdia Civil i mediatitzada pels grans mitjans de comunicació de l’estat. 
 
Ja fa anys que l’estat espanyol, mitjançant tots els seus tentacles, ha engegat un procés 
repressiu contra el moviment independentista. L’empresonament de Jordi Sánchez, 
aleshores President de l’Assemblea Nacional Catalana, i Jordi Cuixart, President 
d’Òmnium Cultural el 16 d’octubre de 2017 van marcar un clar punt d’inflexió en 
l’estratègia repressiva de l’estat espanyol. Ambdós continuen presos, juntament amb la 
Presidenta del Parlament de Catalunya Carme Forcadell, i els membres del govern 
Dolors Bassa, Oriol Junqueras, Raül Romeva, Joaquim Forn, Jordi Turull i Jordi Rull, 
sense oblidar les exiliades polítiques que aquest procés repressiu ha generat: Anna 
Gabriel, Marta Rovira, Clara Ponsatí, Meritxell Serret, Antoni Comín, Lluís Puig i Carles 
Puigdemont. Més endavant, els processos oberts contra Adrià Carrasco, veí d'Esplugues 
de Llobregat, i Tamara Carrasco, veïna de Viladecans, el mes d’abril de 2018, als quals 
pretenien vincular amb els delictes de rebel·lió, sedició i integració en organització 

http://videoacta.elmasnou.cat/?meeting=video_201910301900080000_FH.mov&topic=20


Acta del Ple de l'Ajuntament del Masnou Sessió núm. PLE2019000017  30 d´octubre de 2019 

 

22 

terrorista van esdevenir un cas paradigmàtic de la repressió estatal vers 
l’independentisme d’arrel popular. Cal recordar que malgrat les seves causes segueixen 
obertes, mesos després de l’operatiu es van retirar els càrrecs més greus. El mal, 
tanmateix, ja estava fet. 
 
El passat 23 de setembre es va posar en marxa un operatiu semblant al del dimarts 10 
d’abril de 2018. Aleshores la Guàrdia Civil va posar en marxa una operació contra els 
CDR: l’Adrià va poder fugir i ara viu a l’exili i la Tamara va ser detinguda. Aquest és el 
precedent. En aquesta ocasió, nou militants independentistes han estat detingudes 
acusades de voler cometre atemptats amb explosius. Sis d’elles a les comarca del Vallès 
Occidental, dues al Vallès Oriental i una d’Osona. Novament, aquest tribunal d’ordre 
públic que és l'Audiència Nacional fa una de les seves operacions “preventives” —dit 
literalment per la Delegada del Govern Espanyol a Catalunya, Teresa Cunillera. Però el 
dret penal no pot ser mai preventiu perquè es basa en fets passats i no pas en fantasies 
de futur. Això tant és a l’estat espanyol, no importa que sigui injust, no importa que no es 
compleixi la pròpia llei que ha aprovat l’estat: quan es tracta d’anar en contra dels 
moviments socials que posen en risc l’estatu quo de les elits, aleshores tot s’hi val i no hi 
ha llei o democràcia que passi per sobre dels seus interessos. Estem, un altre cop, 
davant d’un muntatge policial, com en el cas de l'Adrià i la Tamara o en casos anteriors 
com l’operació Dixan, l'operació Piñata, els 3 de Gràcia, o l'operació Pandora contra 
moviments anarquistes. 
 
Denunciem la criminalització de la dissidència, la construcció de relats ficticis i la voluntat 
d’inocular la por entre la població. Tot plegat és una campanya d’atac i criminalització 
dels Comitès de Defensa de la República (CDR) i dels seus membres, que pretén crear 
un marc per poder legitimar la repressió i posar-los al punt de mira de la persecució 
política per poder justificar, també, la persecució judicial. No hi ha hagut miraments en 
inventar per part de determinats mitjans de comunicació relats interessadament exagerats 
amb l'afany de criminalitzar. Alhora, també és evident que l’actuació policial d’aquest 
dilluns 23 de setembre té clars objectius polítics. A les portes de les sentències del judici 
contra els presos polítics l’operació estatal contra l’independentisme té com a objectiu 
fomentar la por i, amb ella, la desmobilització popular. Amb la vulneració de drets 
fonamentals i la creació d’un relat fals hi ha l’objectiu de reprimir l’adversari i esmicolar la 
dissidència política. 
 
Per això el grup municipal de la CUP El Masnou proposem al Ple de l’Ajuntament del 
Masnou l’adopció dels següents acords: 
 
1. Declarar com a formes d'acció política absolutament legítimes: la protesta, les 
mobilitzacions i la desobediència civil, resistent i no violenta, pròpies d'una democràcia 
madura. 
 
2. Rebutjar les actuacions policials desplegades el passat 23 de setembre al Vallès 
Occidental, Vallès Oriental i Osona. 
 
3. Exigir la retirada de la Guàrdia Civil de Catalunya i més concretament del Masnou i el 
Maresme, i reprovar els cossos i forces de seguretat de l’estat que en comptes de fer una 
societat més segura es dediquen a reprimir sistemàticament la dissidència política. 
 
4. Exigir a la Fiscalia la llibertat immediata dels detinguts i la retirada de tots els càrrecs 
que, de manera evident, no s'ajusten a la naturalesa de les protestes ciutadanes en les 
que poden haver participat les detingudes. 
 
5. Exigir a l’Audiència Nacional que sobresegui l'expedient per la naturalesa desmesurada 
de les acusacions. 
 
6. Ens comprometem a oferir tota l’ajuda necessària als grups de suport que sorgeixin per 
fer costat les detingudes del 23 de setembre, així com a les seves famílies i amistats. 
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7. Denunciar l’escassa qualitat democràtica d’un Estat que fa un ús partidista i sectari de 
les institucions judicials i emet judicis polítics contra activistes independentistes. 
 
8. Comunicar aquests acords als grups polítics i a la mesa del Parlament de Catalunya, al 
President de la Generalitat, al Conseller d'Interior de la Generalitat, al president del 
govern de l'Estat espanyol i als afectats i afectades. També, comunicar aquests acords a 
la Fiscalia i a l’Audiència Nacional.” 
 
Resultat: Aprovat per 14 vots a favor, 4 vots en contra i 1 vot d’abstenció. 
 
Votació 
Els grups municipals d’ERC-AM-AM (9 regidors), Fem Masnou (2 regidors), JxCAT-
UNITS (2 regidors) i CUP-AMUNT (1 regidor), hi voten a favor. 
Els grups municipals PSC-CP (2 regidors) i Cs (2 regidors), hi voten en contra. 
El Grup Municipal de Fem Masnou (1 regidora, Sra. Isabel Redaño), s’absté. 
 
L’alcalde aixeca la sessió de la qual, com a secretari general, estenc aquesta acta i la 
certifico a l’efecte que en quedi constància degudament, la qual firma el president amb 
mi. 
 

 
 


