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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 30 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_201911211900360100_FH.mov&topic=1

S’aprova l’acta del Ple ordinari del 30 d’octubre 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_201911211900360100_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_201911211900360100_FH.mov&topic=3

El secretari general dóna compte de la relació de decrets, tramitats electrònicament, que
van del número 2.400 de data 23 d'octubre de 2019 al número 2.575 de data 13 de
novembre de 2019.
Resultat: En resten assabentats.
4. - Donar compte de la modificació dels decrets d’alcaldia d’organització:
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_201911211900360100_FH.mov&topic=4

Acord:
 Decret d’Alcaldia amb número 2467 de data 31 d’octubre de 2019, de modificació
de l’organització de les àrees de govern municipal.
“Per decret d’alcaldia núm. 1450 de data 17 de juny de 2019 (publicat al BOPB de 26 de
juny de 2019) vaig aprovar l’organització de les àrees de govern municipal.
Vista l’experiència d’aquests primers quatre mesos de mandat, he considerat adient
procedir a la modificació de l’organització de les àrees de govern municipal, en el sentit
d’ajustar la provisionalitat de les regidories adjuntes i de donar més pes a dos dels tres
pilars d’aquest mandat, com són la salut comunitària i el desenvolupament sostenible.
En concret, les regidories adjuntes de promoció econòmica i de cultura són suprimides, i
en el seu lloc s’afegeix a la regidoria de turisme la promoció del municipi, que incorporarà
la gestió de les fires, i es crea la regidoria de festes, que assumirà la promoció de la
cultura popular i tradicional i el suport a la realització d’activitats lúdiques i recreatives.
També es crea la regidoria de salut comunitària, que es farà càrrec de programes de
promoció de la salut. Finalment, es canvia el nom d’Agenda Verda per Agenda 2030 de
desenvolupament sostenible, alhora que la regidoria de medi ambient assumeix les
llicències i autoritzacions ambientals (d’activitats) en detriment de la regidoria d’urbanisme
i obres.
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En virtut de les facultats que legalment tinc atribuïdes,
RESOLC:
Primer. Deixar sense efecte el decret d’alcaldia núm. 1450 de data 17 de juny de 2019
(publicat al BOPB de 26 de juny de 2019) a partir de la data d’efectes d’aquesta resolució.
Segon. Estructurar l’Alcaldia de l’Ajuntament del Masnou com segueix:
1.1.
Gabinet d’Alcaldia.
Tercer. Establir les àrees de govern municipal següents, amb les regidories adjuntes
corresponents, en les quals s’estructurarà l’activitat municipal:
1.

Àrea de serveis generals.
1.1.
Regidoria d’hisenda.
1.2.
Regidoria de serveis generals.
1.3.
Regidoria de modernització i atenció ciutadana.
1.4.
Regidoria de seguretat ciutadana.
1.5.
Regidoria de promoció econòmica.
1.6.
Regidoria de turisme i promoció del municipi.

2. Àrea de comunitat i persones.
2.1
Regidoria d’acció cívica.
2.2
Regidoria d’acció social.
2.3
Regidoria de cultura
2.4
Regidoria de festes.
2.5
Regidoria d’educació.
2.6
Regidoria d’esports.
2.7
Regidoria de gent gran.
2.8
Regidoria d’habitatge.
2.9
Regidoria d’igualtat.
2.10
Regidoria d’infància i joventut.
2.11
Regidoria de salut pública i consum.
2.12
Regidoria de salut comunitària.
3. Àrea de territori.
3.1
Regidoria de medi ambient.
3.2
Regidoria de mobilitat i via pública.
3.3
Regidoria d’urbanisme i obres.
3.4
Regidoria de manteniment, serveis municipals i paisatge.
Quart. Delimitar, a títol enunciatiu i no exhaustiu, els camps d’actuació i matèries
següents a efectes de determinar els àmbits d’actuació de l’Alcaldia i de les diferents
regidories que integren el cartipàs municipal:
1.

Alcaldia. Té la missió de dirigir i orientar el conjunt de l’acció de govern municipal.
1.1.

Alcaldia.
 Direcció i coordinació general de l’acció del govern municipal, a través del
Pla d’Actuació Municipal (PAM) i dels instruments de gestió relacionats.
 Polítiques de comunicació i publicacions municipals.
 Protocol i acció institucional.
 Participació ciutadana i transparència.
 Competències de l’alcaldia que no hagin estat delegades expressament.
 Projectes estratègics municipals.
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Àrea de serveis generals. Té la missió de proporcionar el suport i els recursos
necessaris per al funcionament eficient dels diferents àmbits d’actuació municipal.
2.1.

Regidoria d’hisenda.
 Pressupost i comptabilitat municipal.
 Gestió tributària (liquidació, recaptació i inspecció dels tributs).
 Tresoreria municipal.
 Assessorament i suport en la gestió econòmica.
 Altres funcions legalment assignades a la intervenció municipal.

2.2.

Regidoria de serveis generals.
 Personal, estructura organitzativa i relacions laborals.
 Serveis jurídics i administratius.
 Estadística i padró d’habitants.
 Gestió del cementiri municipal i dels serveis funeraris.
 Registre d’entitats i col·lectius municipal.
 Contractació i compres.
 Patrimoni municipal i processos relacionats.
 Processos electorals, elecció Jutge de Pau i selecció de jurats populars.
 Responsabilitat patrimonial.
 Altres funcions legalment assignades a la secretaria general.

2.3.

Regidoria de modernització i atenció ciutadana.
 Atenció a la ciutadania.
 Administració electrònica, modernització i simplificació administrativa.
 Sistemes d’informació i processos.

2.4.

Regidoria de seguretat ciutadana.
 Polítiques i actuacions en matèria de seguretat ciutadana.
 Control del trànsit i de l’estacionament.
 Protecció civil i plans d’emergència.
 Seguretat als edificis municipals.

2.5.

Regidoria de promoció econòmica.
 Foment de l’ocupació.
 Comerç, mercat municipal i mercat no sedentari.
 Desenvolupament econòmic local, suport a l’emprenedoria i teixit
empresarial.
 Edifici Centre i Casa del Marquès.

2.6.

Regidoria de turisme i promoció del municipi.
 Promoció turística del municipi.
 Fires

Àrea de comunitat i persones. Té la missió de desenvolupar accions i prestar
serveis per millorar el benestar de les persones i la cohesió i la convivència de la
comunitat.
3.1.

Regidoria d’acció cívica.
 Xarxa local d’entitats.
 Civisme i convivència veïnals.
 Gestió dels equipaments de proximitat i equipaments cívics. Relació amb
les entitats veïnals.
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3.2.

Regidoria d’acció social.
 Serveis socials bàsics de competència municipal i dels equipaments
vinculats.
 Serveis i programes complementaris d’acció social.
 Programes transversals de promoció social.
 Acollida, orientació i informació a persones nouvingudes.
 Solidaritat i cooperació internacional.

3.3.

Regidoria de cultura.
 Biblioteca i promoció de la lectura.
 Arxiu municipal.
 Museu Municipal de Nàutica i col·lecció Jordi Pericot.
 Promoció i protecció del patrimoni cultural local.
 Promoció de les arts i dels espectacles artístics.
 Gestió dels equipaments culturals municipals.

3.4.

Regidoria de festes.
 Promoció de la cultura popular i tradicional.
 Suport a la realització d’activitats lúdiques i recreatives.

3.5.

Regidoria d’educació.
 Participació en la vigilància del compliment de l’escolaritat obligatòria.
 Cooperació amb la Generalitat de Catalunya en l’obtenció de solars
necessaris per la construcció de nous centres docents.
 Conservació, manteniment i vigilància dels edificis de titularitat municipal
destinats a centres públics d’educació infantil i d’educació primària.
 Gestió dels centres d’ensenyament de titularitat municipal: escoles bressol,
centre de formació de persones adultes i escola municipal de música.
 Participació en la programació de l'ensenyament en l'àmbit local,
especialment a través de l’oficina municipal d’escolarització.
 Desenvolupament d’accions de promoció educativa i prestació de serveis
educatius complementaris.
 Impuls del Pla Educatiu de Municipi.

3.6.

Regidoria d’esports.
 Promoció d’activitats esportives.
 Suport a les activitats esportives de base.
 Suport i relació amb les entitats esportives del municipi.
 Gestió dels equipaments esportius municipals: complex esportiu, camps de
futbol i espais esportius menors.

3.7.

Regidoria de gent gran.
 Polítiques per al foment del benestar de la gent gran i de l’envelliment
actiu.
 Gestió dels casals de gent gran.

3.8.

Regidoria d’habitatge.
 Gestió del pla local d’habitatge.
 Oficina d’habitatge.
 Accions de suport per a l’accés i el manteniment de l’habitatge.
 Gestió de l’habitatge de protecció oficial.

3.9.

Regidoria d’igualtat.
 Polítiques d'igualtat de gènere.
 Servei d’Informació i Atenció a la Dona.
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Regidoria d’infància i joventut
Defensa i promoció dels drets de la infància.
Serveis i activitats dirigits a la infància.
Serveis i activitats dirigits al jovent.
Promoció de polítiques d’emancipació juvenil.







Regidoria de salut pública i consum.
Protecció de la seguretat alimentària en establiments.
Protecció de la sanitat ambiental.
Control de la higiene i la seguretat a les platges.
Control dels animals de companyia i peridomèstics.
Oficina Municipal d’Informació de Consum (OMIC).

3.9

3.10

3.11

4.
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Regidoria de salut comunitària
 Promoció de la salut.

Àrea de territori. Té la missió de gestionar el territori del municipi de la forma més
eficient per donar resposta a les necessitats de la comunitat.
4.1.

Regidoria de medi ambient.
 Protecció i millora del medi ambient urbà; comunicació i educació
ambiental.
 Gestió dels usos dels espais verds.
 Sostenibilitat i eficiència energètica.
 Abastament d’aigua potable.
 Gestió dels usos autoritzats de les platges.
 Impuls de l’Agenda 2030 de desenvolupament sostenible.
 Llicències i autoritzacions ambientals (d’activitats).

4.2.

Regidoria de mobilitat i via pública.
 Mobilitat sostenible i segura i accessibilitat.
 Transport públic.
 Ordenament del trànsit i de l’estacionament; gestió de les zones i
equipaments d’aparcament municipals.
 Ocupacions de la via pública per autoritzacions puntuals, concessions,
guals, grues, reserves d’estacionament i similars.






Regidoria d’urbanisme i obres.
Planejament, gestió i disciplina urbanístiques.
Llicències, autoritzacions i certificacions urbanístiques.
Projectes municipals.
Redacció i tramitació de projectes d’obres.
Direcció i control de les obres municipals.














Regidoria de manteniment, serveis municipals i paisatge.
Manteniment i conservació de vies públiques i espais de joc infantil.
Manteniment i neteja de les platges.
Manteniment i conservació dels espais verds.
Manteniment i neteja d’edificis municipals.
Manteniment del Cementiri municipal.
Gestió dels subministraments (energia i aigua).
Suport a activitats culturals i de lleure.
Vigilància i manteniment d’escoles públiques.
Xarxa de clavegueram.
Enllumenat i xarxa semafòrica.
Recollida, gestió i tractament de residus.
Neteja viària.

4.4.

4.5.
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Cinquè. Determinar la data d’efectes d’aquesta resolució demà dia 1 de novembre de
2019.
Sisè. Publicar aquesta resolució al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, e-Tauler i
al Butlletí d’informació municipal, i donar difusió d’aquesta resolució al portal de
transparència de la web municipal, tot als efectes del seu general coneixement.
Setè. Comunicar a les diferents regidories la present resolució.
Vuitè. Donar compte al Ple a la propera sessió que se celebri.”
Posicionament
En resten assabentats.
 Decret d’Alcaldia amb número 2468 de data 31 d’octubre de 2019, de modificació
de l'Alcaldia en matèria de nomenaments de les persones membres de la Junta
de Govern Local, i de les delegacions de competències de l'Alcaldia a la Junta de
Govern Local.
“Per decret d’alcaldia núm. 1451 de data 17 de juny de 2019 (publicat al BOPB de 26 de
juny de 2019) vaig aprovar la designació de les persones membres de la Junta de Govern
Local.
En concordança amb la modificació de l’organització de les àrees de govern municipal i a
les dedicacions dels regidors de govern, es fa necessari modificar la composició de la
Junta de Govern.
En concret, deixa de formar-ne part el sr. Oriol Fernández Saltor i el substitueix el sr.
Albert Alfaro Giró.
En virtut de les facultats que legalment tinc atribuïdes,
RESOLC:
Primer. Deixar sense efecte el decret d’alcaldia núm. 1451 de data 17 de juny de 2019
(publicat al BOPB de 26 de juny de 2019) a partir de la data d’efectes d’aquesta resolució.
Segon. Designar les persones membres de la Junta de Govern que, com a òrgan
corporatiu d’assistència preceptiva de l’Ajuntament, de conformitat amb allò que estipula
l’article 20.1.b) de la Llei 7/1995, de 2 d’abril, de bases de règim local, estarà presidida
per l’alcalde i integrada per tres regidores i tres regidors, que són els següents:







La Sra. Sílvia Folch Sánchez.
El Sr. Ricard Plana Artús.
La Sra. Cristina Ramos Santamaria.
El Sr. Sergio González Fernández.
La Sra. Neus Tallada Moliner.
El Sr. Albert Alfaro Giró

La Junta de Govern tindrà les funcions d’assistència a l’Alcalde en l’exercici de les seves
atribucions, així com totes les competències que expressament li delegui el Ple o
l’Alcaldia.
Podran assistir a les sessions de la Junta de Govern com a observadors i/o informadors
tots els regidors i regidores que tinguin responsabilitats de govern.
Tercer. Delegar a la Junta de Govern les atribucions competencials de l’Alcaldia
següents:
8
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Urbanisme
1) Aprovació inicial dels instruments de planejament i aprovació inicial dels
instruments de desenvolupament del planejament general.
2) Aprovació inicial i definitiva dels instruments de gestió urbanística i dels
projectes d’urbanització.
3) Aprovació dels projectes d’obres i serveis que siguin de la seva
competència.
4) Aprovació de les actes de recepció de les obres d’urbanització.
5) Concessió de llicències d’obres majors, així com les pròrrogues,
devolucions de fiances i les declaracions de caducitat, d’aquest tipus
d’obres.
6) Informe dels expedients d’autorització ambiental i de llicència ambiental.

II. Contractació
1) Les competències com a òrgan de contractació respecte dels contractes
d’obres, de subministrament, de serveis, de gestió de serveis públics, els
contractes administratius especials, i els contractes privats que siguin
competència d’Alcaldia de més de 6.000 €, inclòs l’import de l’impost sobre
el valor afegit.
S’exclou d’aquesta delegació la resolució d’inici de l’expedient de
contractació.
2) L’aprovació, licitació i adjudicació de concessions sobre els béns de
l’entitat local i l’adquisició de béns immobles i drets subjectes a la legislació
patrimonial, així com l’alienació de patrimoni, que siguin competència
d’Alcaldia.
3) La resolució dels recursos de reposició que s’interposin contra els acords
adoptats per la Junta de Govern Local en exercici d’aquestes
competències delegades.
III. Recursos Humans
1) Aprovar l’oferta d’ocupació pública.
2) Aprovar les bases de les proves per a la selecció del personal i per al
concurs de provisió de llocs de treball.
3) Nomenaments i contractacions de personal.
IV. Rendes
1) Aprovació de padrons fiscals.
2) Aprovació de liquidacions dels expedients de contribucions especials.
3) Aprovació del calendari fiscal.
V. Intervenció
1) Aprovació d’expedients de cancel·lació de fiances, dipòsits,
contractes, concessions, etc., adjudicats per la Junta de Govern.

dels

VI. Altres
1) Aprovació de les convocatòries de subvencions a atorgar pel procediment
de concurrència competitiva, així com la seva adjudicació.
2) Aprovació dels convenis que siguin de la seva competència.
3) Adhesió a programes o activitats d’altres administracions o entitats.
4) Sol·licituds de subvencions o ajuts a altres administracions o entitats.
Quart. Les atribucions delegades no són susceptibles de ser delegades a cap altre
regidor ni òrgan. En el text dels acords adoptats per la Junta de Govern en virtut
d’aquesta delegació, es farà constar aquesta circumstància mitjançant la inclusió del text
següent:
9
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“Aquest acord de la Junta de Govern es pren en virtut de les delegacions efectuades
per l’Alcalde d’aquest ajuntament, mitjançant Decret número ..., de data ... d’octubre de
2019 i publicat al BOPB de data ....”
Els acords que s’adoptin per delegació s’entendran dictats per aquesta Alcaldia com
titular de la competència originària.
Cinquè. Aquest decret i les delegacions que incorpora tindran efecte des del dia següent
a l’adopció d’aquesta resolució, sense perjudici de la seva publicació al Butlletí Oficial de
la Província (art. 44.2 ROF), i tindran caràcter indefinit, sense perjudici de la potestat
d’advocació per aquesta Alcaldia.
Sisè. Comunicar aquesta resolució als regidors afectats. Per a l’efectivitat de la delegació
es requereix l’acceptació de l’òrgan en qui es delegui, entenent-se acceptada tàcitament
si en el termini de tres dies hàbils no fa manifestació expressa davant l’Alcalde de la seva
no acceptació.
Setè. Donar trasllat a tots els serveis municipals pel seu coneixement i efectes.
Vuitè. Publicar aquesta resolució al Butlletí Oficial de la Província, e-Tauler i al Butlletí
d’informació municipal, i donar difusió d’aquesta resolució al portal de transparència de la
web municipal, tot als efectes del seu general coneixement.
Novè. Donar compte al Ple d’aquesta resolució a la propera sessió del Ple, sens perjudici
de la seva efectivitat des de l’endemà de la data d’aquest Decret.”
Posicionament
En resten assabentats.
 Decret d’Alcaldia amb número 2469 de data 31 d’octubre de 2019, de modificació
en matèria de nomenaments dels tinents i tinentes d'alcalde.
“Per decret d’alcaldia núm. 1453 de data 17 de juny de 2019 (publicat al BOPB de 26 de
juny de 2019) vaig nomenar els tinents i tinentes d’alcalde.
En concordança amb la modificació de l’organització de les àrees de govern municipal, i
de la composició de la Junta de Govern, es fa necessari procedir de nou al nomenament
de tinents i tinentes d’alcalde.
En virtut de les facultats que legalment tinc atribuïdes,
RESOLC:
Primer. Deixar sense efecte el decret d’alcaldia núm. 1453 de data 17 de juny de 2019
(publicat al BOPB de 26 de juny de 2019) a partir de la data d’efectes d’aquesta resolució.
Segon. Nomenar tinents i tinentes d’alcalde amb efectes des del dia 1 de novembre de
2019, per l’ordre de prelació següent, les persones membres de la Junta de Govern Local
següents:




Tinenta d’alcalde primera, la Sra. Sílvia Folch Sánchez.
Tinent d’alcalde segon, el Sr. Ricard Plana Artús.
Tinenta d’alcalde tercera, la Sra. Cristina Ramos Santamaria.
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Els tinents i tinentes d’alcalde esmentats, pel mateix ordre, substituiran l’alcalde en la
seva totalitat de funcions en el cas de vacant, absència o malaltia que l’impossibiliti per a
l’exercici de les seves funcions. A aquest efecte, l’alcalde, quan s’hagi d’absentar del
terme municipal, establirà, mitjançant Decret, la durada de la seva absència, i designarà
el tinent o la tinenta d’alcalde que hagi d’assumir les seves competències.
Si no es conferís aquesta delegació expressament, l’Alcaldia serà substituïda per la
primera tinenta d’alcalde i, si aquest és absent, pel tinent d’alcalde següent en l’ordre
esmentat en la relació anterior que es trobi present, i es donarà compte d’aquest fet a la
resta de la corporació, sense que durant el mateix dia pugui actuar com a alcalde
accidental més d’un d’ells.
Tercer. Comunicar aquest Decret als Tinents d’Alcalde afectats, fent-los constar que
hauran de mantenir informada a aquesta Alcaldia de l’exercici de les seves atribucions
com Alcalde accidental, no podent, durant l’esmentat exercici, ni modificar les
delegacions ja efectuades per aquesta Alcaldia amb anterioritat, ni atorgar altres noves.
Quart. Donar trasllat a tots els serveis municipals pel seu coneixement i efectes.
Cinquè. Publicar aquesta resolució al Butlletí Oficial de la Província, e-Tauler i al Butlletí
d’informació municipal, i donar difusió d’aquesta resolució al portal de transparència de la
web municipal, tot als efectes del seu general coneixement.
Sisè. Donar compte d’aquesta resolució al Ple de l’Ajuntament.”
Posicionament
En resten assabentats.
 Decret d’Alcaldia amb número 2470 de data 31 d’octubre de 2019, de modificació
de delegació de competències als regidors i regidores, i nomenament del
president i presidentes de les Comissions Informatives.
“Per decret d’alcaldia núm. 1452 de data 17 de juny de 2019 (publicat al BOPB de 26 de
juny de 2019) vaig aprovar la delegació de competències a favor dels regidors i regidores.
En concordança amb la modificació de l’organització de les àrees de govern municipal i a
les dedicacions dels regidors de govern, es fa necessari modificar el règim de delegació
de competències a favor dels regidors i regidores.
En concret, el sr. Sergio González Fernández serà regidor delegat de festes (enlloc de
regidor adjunt a cultura), la sra. Neus Tallada Moliner serà regidora delegada de turisme i
promoció del municipi (enlloc de regidora adjunta a promoció econòmica), el sr. Albert
Alfaro Giró deixarà de ser regidor de salut pública i consum i assumirà la regidoria de
serveis generals, la sra. Yulay Martínez Castillo incorporarà les regidories delegades de
salut pública i consum i salut comunitària, mentre que el sr. Oriol Fernández Saltor
deixarà de ser regidor delegat de serveis generals.
En virtut de les facultats que legalment tinc atribuïdes,
RESOLC:
Primer. Deixar sense efecte el decret d’alcaldia núm. 1452 de data 17 de juny de 2019
(publicat al BOPB de 26 de juny de 2019) a partir de la data d’efectes d’aquesta resolució.
Segon. Delegar, a favor dels regidors i regidores que s’indiquen a continuació, l’alta
direcció i la gestió de les àrees que es detallen, amb les facultats de coordinació i
supervisió de l’àrea de referència als programes o actuacions que afectin més d’una
regidoria, així com els conceptes pressupostaris generals de l’àrea, sens perjudici de les
delegacions concretes que se’ls atorguin:
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Tinent d’alcalde senyora Sílvia Folch Sánchez: coordinadora de l’Àrea de
serveis generals.



Tinent d’alcalde senyor Ricard Plana Artús: coordinador de l’Àrea de territori.



Tinent d’alcalde senyora Cristina Ramos Santamaria: coordinadora de l’Àrea
de Comunitat i Persones.

Tercer. Efectuar, a favor dels membres de la corporació que a continuació es detallen, la
delegació d’atribucions de gestió i resolució dels assumptes de les seves regidories
respectives, d’acord amb la seva definició funcional, i nomenar-los regidors i regidores
adjunts a les àrees especificades:


Sra. Sílvia Folch Sánchez, tinent d’alcalde primera i coordinadora de l’Àrea de
serveis generals. Regidora delegada de seguretat ciutadana, modernització i
atenció ciutadana, manteniment, serveis municipals i paisatge i promoció
econòmica.



Sr. Ricard Plana Artús, tinent d’alcalde segon i coordinador de l’Àrea de
territori. Regidor delegat d’urbanisme i obres i esports.



Sra. Cristina Ramos Santamaria, tinent d’alcalde tercera i coordinadora de
l’Àrea de comunitat i persones. Regidora delegada d’educació i medi ambient.



Sr. Sergio González Fernández, regidor delegat d’acció cívica, infància i
joventut, gent gran i festes.



Sra. Neus Tallada Moliner, regidora delegada de turisme i promoció del
municipi, i cultura.



Sr. Albert Alfaro Giró, regidor delegat d’habitatge, mobilitat i via pública, i
serveis generals.



Sra. Yulay Martínez Castillo, regidora delegada d’acció social i igualtat, salut
pública i consum, i salut comunitària.



Sr. Oriol Fernández Saltor, regidor delegat d’ hisenda.

Quart. La delegació de competències a favor dels regidors i regidores esmentats a la
qual s’ha fet referència anteriorment comportarà tant la facultat de direcció de la regidoria
corresponent com la seva gestió, inclosa la signatura de documents de tràmit o definitius,
i comportarà la incoació, tramitació i resolució dels expedients sancionadors
corresponents.
La delegació anterior no inclou la facultat de resoldre els recursos administratius
corresponents.
Cinquè. Declarar les delegacions anteriors atorgades per l’Alcaldia a favor dels regidors i
regidores delegats com les úniques vigents.
Sisè. Les atribucions delegades s’hauran d’exercir en els termes i dins dels límits
d’aquesta delegació, i no són susceptibles de ser delegades per les persones titulars a un
altre òrgan o regidor/a. En aquest sentit, els regidors i regidores delegats actuaran sota la
coordinació i direcció de l’alcalde i/o del coordinador de l’àrea a la qual estiguin adscrits.
Setè. Les resolucions adoptades per delegació s’entendran dictades per l’Alcaldia com a
titular de la competència originària i, en conseqüència, esgotaran la via administrativa.
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Vuitè. Els acords adoptats pels regidors i regidores delegats tindran el mateix valor jurídic
que les dictades per l’Alcaldia com a titular de la competència original, i gaudiran, en
conseqüència, de la presumpció de validesa i executivitat.
Novè. Els acords adoptats per delegació hauran de fer constar les circumstàncies de
l’origen delegat de la seva competència i s’haurà d’inserir al final de la part expositiva el
següent:
“Aquest Decret s’adopta en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcalde d’aquest
ajuntament, mitjançant Decret número ..., de data ... d’octubre de 2019 i publicat al
BOPB de data ....”
Desè. En cas d’absència, vacant, malaltia o qualsevol altre impediment dels regidors i
regidores delegats, assumirà directament i automàticament les seves competències
l’Alcaldia, com a titular de la competència originària, entenent-se a aquests efectes
exercitada la potestat d’avocació d’acord amb la present resolució, sense necessitat
d’una nova resolució expressa en aquest sentit.
Onzè. Nomenar el presidents i presidentes de les comissions informatives les persones
membres de la Junta de Govern següents:


Comissió Informativa de serveis generals:
Àmbit: Àrea de serveis generals i Alcaldia.
Titular senyora Sílvia Folch Sánchez.
Suplent senyor Albert Alfaro Giró.



Comissió Informativa de comunitat i persones:
Àmbit: Àrea de comunitat i persones.
Titular senyora Cristina Ramos Santamaria.
Suplent senyora Neus Tallada Moliner.



Comissió Informativa de territori:
Àmbit: Àrea de territori.
Titular senyor Ricard Plana Artús.
Suplent senyor Albert Alfaro Giró.

Aquells assumptes que no estiguin atribuïts a una àrea concreta de l’Ajuntament i que
s’hagin d’elevar al Ple per a la seva aprovació s’incorporaran a la Comissió Informativa de
serveis generals.
Dotze. Declarar la vigència del nomenament dels membres dels grups municipals en les
comissions informatives de serveis generals, comunitat i persones, i territori aprovat per
decret d’alcaldia núm. 1674 de data 10 de juliol de 2019; així com la vigència de tota la
composició de la Comissió Especial de Comptes, aprovada en el mateix decret.
Tretzè. Notificar aquesta resolució als regidors i regidores afectats, entenent-se
acceptada la competència delegada de manera tàcita si dins el termini de les 24 hores
següents a la notificació no s’hi manifesten en contra, o es fa ús de la delegació.
Catorzè. Donar compte al Ple d’aquesta resolució en la primera sessió que tingui lloc i
publicar-ne el text al Butlletí Oficial de la Província, e-Tauler i al Butlletí d’informació
municipal, i donar difusió d’aquesta resolució al portal de transparència de la web
municipal, tot als efectes del seu general coneixement.
Quinzè. De conformitat amb el que disposa l’article 44.2 del Reial decret 2568/1986, de
28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim
jurídic de les entitats locals, aquesta resolució tindrà efectes des de l’endemà de la data
del Decret i fins que no es modifiqui; sens perjudici de la potestat d’avocació de
l’Alcaldia.”
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Resultat: En resten assabentats.
5. - Donar compte de la modificació del nomenament de portaveu suplent del Grup
Municipal d’ERC-AM.
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_201911211900360100_FH.mov&topic=5

Acord:
“En la sessió extraordinària del Ple del dia 4 de juliol de 2019 es va donar compte de la
constitució dels grups municipals de la corporació del mandat 2019-2023 i del
nomenament dels seus i les seves portaveus.
En data 31 d’octubre de 2019 es va presentar un escrit pels integrants del Grup Municipal
d’ERC-AM designant al Sr. Oriol Fernández Saltor, portaveu suplent.
En compliment dels preceptes exposats, i fent ús de les facultats que em confereix
l’article 21 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local,
Primer. Donar compte del nou portaveu suplent del Grup Municipal d’ERC-AM al Sr. Oriol
Fernández Saltor.
Segon. Publicar-ho a l’e-Tauler als efectes del seu general coneixement.”
Resultat: En resten assabentats.
6. - Donar compte de l'informe del tercer trimestre de 2019 sobre compliment dels
terminis de pagament d’obligacions pendents, emès conforme a allò establert per
l’article 4 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol.
Les intervencions corresponents a aquest punt de l’ordre del dia es troben enregistrades a la videoacta. Es poden
consultar a l’enllaç següent:

http://videoacta.elmasnou.cat?meeting=video_201911211900360100_FH.mov&topic=6

Acord:
El tresorer de la corporació ret compte de l’informe, el qual literalment diu:
“Informe del tercer 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.
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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.
7. - Donar compte de l'informe d'Intervenció d'avaluació de compliment d'objectius
de la LO 2/2012 respecte al seguiment del tercer trimestre del pressupost 2019 amb
motiu de la seva remissió al Ministeri d’Hisenda i Funció Pública.
Les intervencions corresponents a aquest punt de l’ordre del dia es troben enregistrades a la videoacta. Es poden
consultar a l’enllaç següent:

http://videoacta.elmasnou.cat?meeting=video_201911211900360100_FH.mov&topic=7

Acord:
“Primer. Donar compte informe d’Intervenció número 134/2019 d’avaluació del
compliment dels objectius de la LO 2/2012, de 27 d’abril d’Estabilitat Pressupostària i
Sostenibilitat Financera, respecte al seguiment del tercer trimestre del pressupost 2019.
Segon. Donar compte de la comunicació de les dades sobre l’execució del tercer
trimestre del pressupost 2019 al Ministeri d’Hisenda i Funció Pública, dintre del termini
establert.”
Resultat: En resten assabentats.
8. - Donar compte del compliment de l'article 116 ter de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
reguladora de les Bases de Règim Local, sobre la remissió del cost efectiu dels
serveis exercici 2018, al Ministeri d'Hisenda i Funció Pública.
Les intervencions corresponents a aquest punt de l’ordre del dia es troben enregistrades a la videoacta. Es poden
consultar a l’enllaç següent:

http://videoacta.elmasnou.cat?meeting=video_201911211900360100_FH.mov&topic=8

Acord:
“Únic. Donar compte del compliment de l’article 116 ter, de la Llei 7/1985 de 2 d’abril,
reguladora de les Bases de Règim Local, introduït per la Llei 27/2013, de 27 de
desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local, sobre la remissió del
cost efectiu dels serveis de l’exercici 2018, al Ministeri d’Hisenda i Funció Pública.”
Resultat: En resten assabentats.
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9. - Ratificació del decret d'alcaldia número 2478, de 6 de novembre de 2019 de
nomenament de membres del Consell de la Vila.
Les intervencions corresponents a aquest punt de l’ordre del dia es troben enregistrades a la videoacta. Es poden
consultar a l’enllaç següent:

http://videoacta.elmasnou.cat?meeting=video_201911211900360100_FH.mov&topic=9

Acord:
“Vist el Decret d’Alcaldia número 2478 de 6 de novembre de 2019, en el qual es disposa
textualment el següent:
“Atès que el Consell de la Vila és el màxim òrgan permanent de participació ciutadana de
caràcter consultiu, en el qual els representants de la ciutadania i els representants
municipals debaten els assumptes públics estratègics, econòmics, socials, culturals i
sostenibles de la vila.
Vist que l’article 11 del text refós del Reglament del Consell de la Vila indica que el plenari
del Consell de la Vila haurà de ser renovat cada legislatura, després de les eleccions
municipals.
Vist que el reglament del Consell de la Vila dictamina, en el seu article 9, que les
persones finalment proposades com a membres del Consell, a excepció de les expertes
en algun dels àmbits de competència municipal, seran nomenades per l’Alcaldia.
Vist l’informe de la Tècnica de projectes del 5 de novembre de 2019.
En virtut de tot això, i en ús de les facultats atribuïdes legalment,
RESOLC:
Primer. Nomenar, per aquest mandat, les persones membres següents:
Òrgans de participació sectorial:
En representació del Consell Municipal de Patrimoni:
Titular: senyora Carme Florensa Hernández
Suplent: senyora Carme Giol Abril
En representació del Consell Escolar Municipal:
Titular: senyora Montse Real Izquierdo
Suplent: senyora Elisenda Cassi Giralt
En representació del Consell Municipal de Promoció Econòmica:
Titular: senyor Dídac Isús i Saurí
Suplent: senyor Vicenç Segarra Bernardo
Associacions veïnals:
En representació de Ciutat Jardí i Santa Madrona:
Titular: senyor Jordi Saladich Magriñá
Suplent: senyora Virtudes Luque Pachón
En representació de Can Teixidó:
Titular: senyor Juan Ignacio Mur Torné
Suplent: senyor Jose Luis Zarroca Alverola
En representació del Cul d’Ocata:
Titular: senyora Alicia Tarodo Casado
Suplent: senyor Joan Valls Guzmán
En representació del Bell Resguard:
Titular: senyor Eduard Gisbert i Amat
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Suplent: senyora Dolors Batlle i Meler
En representació del carrer de Sant Miquel:
Titular: senyora Mari Carme Carreño Ballesteros
Suplent: senyora Carmen Fernández Latorre
Entitats no veïnals:
En representació del Masnou amb el Sàhara:
Titular: senyora Mònica López López
Suplent: senyor Sebastià Garcia Muñoz
En representació de l’Esplai Sant Pere:
Titular: senyor Enric Casals i Cid
Suplent: senyora Carla Vidal i Fluriach
En representació de l’Associació de Marxants del Maresme:
Titular: senyor Antoni López Alegre
Suplent: senyor Martí Ramoneda Garcia
En representació del Club de Bàsquet Veterans El Masnou:
Titular: senyor Francesc Marzo Díez
Suplent: senyor Joan Pagès Zamora
En representació del Club Nàutic El Masnou:
Titular: senyor Manel Freixa i Cortacans
Suplent: senyor Antonio Del Rio Huertas
Ciutadania a títol individual:
Franja d’edat d’entre 16 i 27 anys:
Titular: senyor Gerard Bosch Gutiérrez
Suplent: senyor Jan Puig López
Franja d’edat d’entre 28 i 37 anys:
Titular: senyora Cristina Muntané Pueyo
Suplent: senyora Cristina Serra Valverde
Franja d’edat d’entre 38 i 47 anys:
Titular: senyora Inés Matesanz Iglesias
Suplent: senyora Eva Yoldi González
Franja d’edat d’entre 48 i 57 anys:
Titular: senyor Joan Carles Roset Crespo
Suplent: senyora Esperança Teruel López
Franja d’edat de 58 anys en endavant:
Titular: senyor Antonio González Casero
Suplent: senyor Josep Morte i Moliné
Segon. Ratificar el nomenament de les persones del punt anterior al Ple de la
Corporació, en aplicació del disposat a l’article 9 del Reglament del Consell de la Vila.
Tercer. Notificar aquesta resolució a les persones interessades.
Quart. Publicar aquesta resolució a l’e-Tauler i al portal de transparència municipal.”
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Serveis Generals amb data 13
de novembre 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:
Únic. Ratificar el Decret d’Alcaldia número 2478, de 6 de novembre de 2019, en virtut del
qual es nomenen els membres anteriorment citats al Consell de la Vila.”
Resultat: Aprovat per 20 vots a favor i 1 vot d’abstenció.
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Votació
Els grups municipals d’ERC-AM-AM (9 regidors), Fem Masnou (3 regidors), PSC-CP (3
regidors), JxCAT-UNITS (3 regidors) i Cs (2 regidors) hi voten a favor.
El Grup Municipal de la CUP-AMUNT (1 regidor) s’absté.
10. - Nomenament de les persones expertes al Consell de la Vila.
Les intervencions corresponents a aquest punt de l’ordre del dia es troben enregistrades a la videoacta. Es poden
consultar a l’enllaç següent:

http://videoacta.elmasnou.cat?meeting=video_201911211900360100_FH.mov&topic=10

Acord:
“Vist que El Consell de la Vila és el màxim òrgan permanent de participació ciutadana de
caràcter consultiu, en el qual els representants de la ciutadania i els representants
municipals debaten els assumptes públics estratègics, econòmics, socials, culturals i
sostenibles de la vila.
Vista la composició del plenari del Consell de la Vila preveu, entre altres, fins a 5
persones expertes en algun dels àmbits de competència municipal, segons l’article 8. e).
Vist l’informe de la Tècnica de projectes del 5 de novembre de 2019.
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Serveis Generals amb data 13
de novembre 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. Nomenar, pel període d’aquest mandat, les següents persones expertes per a
formar part del Consell de la Vila:






Cruz Álvarez Artidiello: vinculada al món cultural i editorial.
Noemí Condeminas Riembau: vinculada al món sociosanitari.
Joana Gómez Cano: vinculada a la comunitat educativa.
Juan Antonio González Rojas: vinculat a l’activisme veïnal.
Alba Pagès Zamora: professora universitària de la UPC.

Segon. Notificar aquesta resolució a les persones interessades
Tercer. Publicar aquesta resolució a l’e-Tauler i al portal de transparència municipal.”
Resultat: Aprovat per 15 vots a favor i 6 vots d’abstenció.
Votació
Els grups municipals d’ERC-AM-AM (9 regidors), Fem Masnou (3 regidors) i PSC-CP (3
regidors), hi voten a favor.
Els grups municipals de JxCAT-UNITS (3 regidors), Cs (2 regidors) i CUP-AMUNT (1
regidor), s’abstenen.
11. - Declaració d’interès municipal de les obres de construcció d’un edifici
plurifamiliar aïllat format per 36 habitatges de lloguer per a gent gran, 1 local
d’equipament i 36 places d’aparcaments, a l’avinguda de Joan XXIII 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_201911211900360100_FH.mov&topic=11
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Acord:
“Vista la sol·licitud de llicència d’obres majors sol·licitada amb data 22 d’octubre de 2018,
pel senyor (.../...), en representació de l’Institut Català del Sòl, així com la documentació
complementària aportada, per edificar un edifici plurifamiliar aïllat format per 36
habitatges de lloguer per a gent gran, 1 local d’equipament i 36 places d’aparcament, a
l’avinguda de Joan XXIII del Masnou, amb número d’expedient d’obres 1075/18.
Atès que per escrit presentat per l’Institut Català del Sòl amb data 29 d’abril de 2019, se
sol·licitava l’exempció de les taxes derivades de la concessió de la llicència d’obres, en
aplicació de la clàusula 6a del conveni signat entre l’Ajuntament del Masnou i l’Institut
Català del Sòl el 28 de novembre de 2005.
Atès que l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per llicències urbanístiques estableix a
l’article 6.3 que aquelles obres que, previ informe favorable de la Comissió Informativa de
Serveis Generals, hagin estat declarades per acord de l’òrgan competent, d’interès
municipal, per concórrer circumstàncies socials, culturals, històric artístiques o de foment
del treball, quedaran eximides del pagament de la taxa per llicències urbanístiques.
Atès que l’ordenança fiscal reguladora de l’impost sobre construccions, instal·lacions i
obres estableix en el seu article 3r.bis.4 que l’Ajuntament bonificarà en un 95% les
construccions, instal·lacions i obres que siguin declarades d’interès municipal per
concórrer circumstàncies socials, culturals, històric artístiques o de foment del treball.
Vist l’informe emès per l’arquitecte municipal amb data 30 d’octubre de 2019, en el qual
posa de manifest que les obres de construcció d’un edifici plurifamiliar aïllat format per 36
habitatges de lloguer per a gent gran, 1 local d’equipament i 36 places d’aparcament, a
l’avinguda de Joan XXIII, cantonada amb el carrer de Doctor Olivé Gumà del Masnou són
susceptibles de ser declarades d’interès municipal, donat que s’executen en terrenys
qualificats urbanísticament com a zona d’equipaments, sistema d’habitatge dotacional i
que les mateixes s’executen en el marc d’un conveni de col·laboració signat entre
l’Ajuntament del Masnou i l’Institut Català del Sòl i que com a tal desenvolupa una
activitat d’interès social que beneficia al municipi, informant favorablement la procedència
de la declaració de les obres que vol realitzar l’Institut Català del Sòl com a obres
d’especial interès o utilitat municipal, d’acord amb els articles 3r.bis.4 i 6.3 de les
ordenances fiscals reguladores de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres i de
la taxa per llicències urbanístiques, respectivament.
Vist l’informe emès per la cap d’Urbanisme, Activitats, Obres i Projectes amb data 30
d’octubre de 2019.
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Serveis Generals amb data 13
de novembre 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. Declarar les obres de construcció d’un edifici plurifamiliar aïllat format per 36
habitatges de lloguer per a gent gran, 1 local d’equipament i 36 places d’aparcaments, a
l’avinguda de Joan XXIII del Masnou d’especial interès o utilitat municipal, d’acord amb
els informes emesos per l’arquitecte municipal i per la cap d’Urbanisme, Activitats, Obres i
Projectes.
Segon. Notificar aquest acord a l’Institut Català del Sòl.”
Resultat: Aprovat per 20 vots a favor i 1 vot d’abstenció.
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Votació
Els grups municipals d’ERC-AM-AM (9 regidors), Fem Masnou (3 regidors), PSC-CP (3
regidors), JxCAT-UNITS (3 regidors) i Cs (2 regidors), hi voten a favor.
El Grup Municipal de la CUP-AMUNT (1 regidor) s’absté.
12. - Aprovació de l'addenda de modificació del conveni signat el dia 28 de
novembre de 2005, entre l'Incasòl i l'Ajuntament del Masnou per a la construcció
d'habitatges dotacionals per a gent gran, amb protecció oficial, a l'av. Joan XXIII.
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_201911211900360100_FH.mov&topic=12

Acord:
“En data 28 de novembre de 2005, el Departament de Medi Ambient i Habitatge (avui
Departament de Territori i Sostenibilitat) i l’Ajuntament del Masnou van subscriure un
conveni per a la construcció d’habitatges dotacionals per a gent gran, amb protecció
oficial, a l’av. Joan XXIII.
En concret, el conveni preveia que la Direcció General d’Habitatge, a través de l'Institut
Català del Sòl (Incasòl), dugués a terme una promoció d’uns 36 habitatges, aparcaments
i local en la finca esmentada.
Per tal d’actualitzar aquest conveni s’ha considerat oportú formalitzar una addenda de
modificació del conveni inicial d’anterior referència.
L’objecte de la modificació és l’actualització de la informació que consta al conveni sobre
la finca registral objecte de cessió per part de l’Ajuntament a l’Incasòl per a la construcció
dels habitatges dotacionals per a gent gran, declarar expressament la vigència del
conveni i la seva pròrroga, que es fixa en quatre anys a comptar des de la signatura de
l’addenda, i la creació d’una comissió tècnica de seguiment ara que la redacció dels
projectes està molt avançada.
Vist l’informe de la tècnica de gestió de l’Àrea de Territori, amb el vist i plau del secretari.
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Territori amb data 13 de
novembre 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:
1. Aprovar l’addenda de modificació del conveni signat el dia 28 de novembre de
2005 entre l’Incasòl i l’Ajuntament del Masnou per a la construcció d’habitatges
dotacionals per a gent gran, amb protecció oficial, a l’av. Joan XXIII.
2. Facultar a l’Alcalde tan àmpliament com en dret sigui possible per a l’execució
d’aquests acords, i especialment, per a la signatura de l’addenda.
3.

Notificar aquests acords a l'Institut Català del Sòl (Incasòl).

Publicar aquests acords mitjançant anunci a l’e-tauler de la web de l’Ajuntament del
Masnou (Portal de transparència).”
Resultat: Aprovat per 17 vots a favor i 4 vots d’abstenció.
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Votació
Els grups municipals d’ERC-AM-AM (9 regidors), PSC-CP (3 regidors), JxCAT-UNITS (3
regidors) i Cs (2 regidors), hi voten a favor.
Els grups municipals de Fem Masnou (3 regidors) i la CUP-AMUNT (1 regidor),
s’abstenen.
13. - Modificació de les Ordenances fiscals referents a la taxa per prestació de
serveis i actuacions administratives en el mercat municipal i a la taxa per
estacionament de vehicles de tracció mecànica en terrenys d'ús públic 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_201911211900360100_FH.mov&topic=13

Acord:
“El 31 d’octubre de 2019, la tècnica de Mobilitat ha emès un informe en el qual posa de
manifest que en data 6 de març, en sessió urgent i extraordinària, el Ple de l’Ajuntament
va aprovar inicialment l’establiment del servei d’aparcament públic soterrani per a
vehicles situat plaça pública resultant de la promoció urbanística de l’Illa Centre del
Masnou (antiga DOGI). L’acord va esdevenir definitiu en data 26 d’abril de 2019.
El projecte d’establiment del servei preveu que part del finançament de l’aparcament es
realitzarà mitjançant tarifes, motiu pel qual el Ple de l’Ajuntament del Masnou de data 21
de març de 2019 va aprovar provisionalment les tarifes dins de l’ordenança reguladora de
la taxa per estacionament de vehicles de tracció mecànica en terrenys d’ús públic.
Aquestes tarifes van entrar en vigor el 18 de maig de 2019.
Atès que l’informe de la tècnica de Promoció Econòmica de data 31 d’octubre de 2019,
posa de manifest que els criteris de les regidories Promoció Econòmica i Mobilitat i Via
Pública són les d’unificar i homogeneïtzar les tarifes de l’aparcament de la Plaça Nova de
les Dones del Tèxtil i les de l’aparcament de l’Edifici Centre (Mercat municipal) per tal de
millorar la gestió amb la creació de nous usuaris, de llargues estades de dia i/o de mes i
impulsar que els comerços s’adhereixin a convenis que regulin els vals de descompte
d’una hora i proposa:
L’eliminació de l’article 5è apartats E) i F) de l’ordenança reguladora de la taxa per
prestació de serveis i actuacions administratives en el mercat municipal.
La modificació de l’article 5è apartat E) de la taxa per estacionament de vehicles de
tracció mecànica en terrenys d’ús públic local per tal de crear les tarifes rotacionals i
modificar les d’abonats a les que ja té l’aparcament municipal de la Plaça Nova de les
Dones del Tèxtil.
Vist l’estudi econòmic de la tècnica de Gestió Econòmica de data 31 d’octubre de 2019,
sobre la taxa del servei d’aparcament públic subterrani per a vehicles situat a l’Edifici
Centre, del qual se’n desprèn que en relació als règim d’usos, inicialment s’ha decidit
distribuir les places de la manera següent:
Nombre de
places per règim

Nombre de
places 4 rodes

Nombre de
places 2
rodes

Total

%

Places
equivalents

Distribució
règims

Abonats

97

5

102

52%

98,25

52%

Rotació

91

4

95

48%

92

48%

188

9

197

100%

190,25

100%

Total
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En relació als ingressos previstos en un any de les places de rotació i de les places
d’abonats de l’aparcament municipal situat a l’Edifici Centre i el seu impacte en el
pressupost, es detallen a les taules següents:
Resum ingressos

Rotació

Abonats

4 rodes

Ingressos/any
Ingresos/plaça/any
Ingressos/plaça/mes
Partida

4 rodes

Total
2 rodes

30.668,07 €

60.295,20 €

1.332,00 €

92.295,27 €

333,35 €

621,60 €

266,40 €

475,75 €

27,78 €

51,80 €

22,20 €

39,65 €

Descripció partida

2018

33002

Taxa estac. vehicles lloguer
ap."Edifici Centre"

57.275,00 €

32901

Mercat prestació de serveis:taxa

47.794,81 €

2020

Variació

92.295,27 € 35.020,27 €
0,00 €

-47.794,81 €
-12.774,54 €

Efecte net

Finalment proposa crear les tarifes de rotació, modificar les tarifes d’abonaments i afegir
un punt 4 per reposició targeta o dispositiu similar per l’aparcament de l’Edifici Centre dins
de l’Ordenança reguladora de la Taxa per estacionament de vehicles de tracció mecànica
en terrenys d’ús públic local i equipar-les amb les tarifes de rotació de la Plaça Nova de
les Dones del Tèxtil, que consten a l’article 5è apartat F).
També proposa afegir a l’apartat F) la reposició del comandament i reposició targeta o
dispositiu similar a l’aparcament públic de la Plaça Nova de les Dones del Tèxtil i la
modificació de l’article 7è gestió i ingrés apartat 2 i 3.
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Serveis Generals amb data 13
de novembre 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:
ACORDS
Primer.- APROVAR provisionalment la modificació de la taxa per prestació de serveis i
actuacions administratives en el mercat municipal, segons detall:
Eliminar els apartats E) i F) de l’article 5è. per tal d’unificar i homogeneïtzar les tarifes
de l’aparcament de la Plaça Nova de les Dones del Tèxtil i les de l’aparcament de l’Edifici
Centre en l’ordenança de la taxa per estacionament de vehicles de tracció mecànica en
terrenys d’ús públic local:
E) Aparcament exclusiu 1a. planta d’usuaris mercat, al mes ........ 3.615,50 €
F) Per cada minut ....................................................................
0,025 €
Degut a l’eliminació, l’apartat G) Autorització de transmissions per qualsevol títol passarà
a ser l’apartat E)
Segon.- APROVAR provisionalment la modificació de la taxa per estacionament de
vehicles de tracció mecànica en terrenys d’ús públic local, segons detall:
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Article 5è Tarifa
Modificar l’apartat E) actual:
E) Aparcament exclusiu a l’Edifici Centre, per usuaris particulars:
1. Vehicles de quatre rodes, al mes ................................................
2. Vehicles de dues rodes, al mes ..................................................
3. Per reposició del comandament del pàrquing .............................

65,00 €
30,00 €
40,00 €

Per afegir les tarifes de rotació de l’Edifici Centre i equiparar-les a les tarifes de rotació de
la Plaça Nova de les Dones del Tèxtil, modificar els abonaments i afegir targeta o
dispositiu similar que quedarà redactat de la manera següent:
E) Aparcament públic subterrani per a vehicles situats a l’Edifici Centre
1. Rotació
Vehicle
4 rodes

Vehicle
2 rodes

1.1 Horari diürn
Preu per minut .................................................... 0,0350 €
Estada completa diürna ......................................... 18,00 €
Estada completa diürna d’un mes .......................... 53,00 €

0,0175 €
9,00 €
26,00 €

1.2 Horari nocturn
Preu per minut ................................................... 0,01790 €
Estada completa nocturna ....................................... 9,00 €
Estada completa nocturna d’un mes ...................... 27,00 €

0,008950 €
5,00 €
14,00 €

2. Abonaments, per usuari particulars al mes
2.1 Vehicle de quatre rodes, al mes............................................. 70,00 €
2.2 Vehicle de dues rodes, al mes................................................ 30,00 €
3. Reposició del comandament .................................................... 40,00 €
4. Reposició targeta o dispositiu similar ....................................... 2,00 €
Substituir el text de l’apartat F) actual:
F) Aparcament públic subterrani per a vehicles situats a
urbanística de l’Illa Centre.

resultant de la promoció

Pel següent:
F) Aparcament públic subterrani per a vehicles situats a la Plaça Nova de les
Dones del Tèxtil:
Afegir dins l’apartat F) els punts 3 i 4 que fan referència a la reposició del comandament
i la targeta o dispositiu similar, amb el redactat següent:
3. Reposició del comandament .................................................... 40,00 €
4. Reposició targeta o dispositiu similar ....................................... 2,00 €
Article 7è. Gestió i ingrés
Modificar el punt 2 per afegir la regulació del aparcament públic Edifici Centre, quedant
redactat de la següent manera:
2. Article 5 E.1) Aparcament públic subterrani per a vehicles situat a l’Edifici
Centre i F.1) Aparcament públic subterrani per a vehicles situat a la Plaça Nova de
les Dones del Tèxtil, per rotació:
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Modificar el punt 3 per afegir la regulació dels abonaments i reposicions dels
aparcaments públics de l’Edifici Centre i de la Plaça Nova de les Dones del Tèxtil, segons
detall:
3. Article 5 apartats B), C), D), E.2), F.2) per abonats i E.3), E.4), F.3), F.4) i G) per
reposicions:
1. La taxa es podrà exigir en règim d’autoliquidació o liquidació.
2. Les quotes a les quals fa referència la tarifa d’aparcament exclusiu a la plaça
Marcel·lina Monteys, la plaça del Mercat Vell i els abonaments mensuals de
l’aparcament públic subterrani per a vehicles situats a l’Edifici Centre i a la Plaça
Nova de les Dones del Tèxtil de la present ordenança, seran exigibles per
mensualitats avançades, a través d’un padró de caràcter mensual. El pagament és
realitzarà a través de domiciliacions bancàries de caràcter obligatori.
3. Les baixes s’hauran de cursar com a màxim l’últim dia laborable del mes per tenir
efectes a partir del següent.
4. Així mateix les altes que es produeixin dins l’exercici tindran efectes des de la data
en què neixi l’obligació de contribuir.
5. Les quotes liquidades i no satisfetes es faran efectives per la via administrativa de
constrenyiment.
A partir de la tercera quota impagada, podrà comportar deixar sense efecte
l’adjudicació de la plaça i es perdrà la condició d’abonat.
6. Per als aparcaments de l’Edifici Centre, la plaça del Mercat Vell i de la Plaça Nova
de les Dones del Tèxtil, s’estableix un dipòsit de 40€ que caldrà fer efectiu en el
moment de rebre les claus i el comandament de l’aparcament, i que serà retornat
quan se sol·liciti la baixa, prèvia devolució en perfectes condicions de claus i
comandament.
Tercer.- EXPOSAR l’acord precedent al tauler d’anuncis de l’Ajuntament durant trenta
dies hàbils, durant els quals les persones interessades podran examinar l’expedient i
presentar-hi les reclamacions que creguin oportunes.
Quart.- PUBLICAR, l’anunci en el butlletí oficial de la província i també en un diari de
gran difusió de la província.
Cinqué.- Transcorregut el període d’exposició pública, sense que s’hagin presentat
reclamacions, l’acord provisional s’entendrà definitivament aprovat, sense necessitat
d’acord plenari.
Si hi ha reclamacions, les haurà de resoldre el Ple de la corporació, en un ple
extraordinari convocat el més aviat possible, abans d’aprovar definitivament la
modificació a que fa referència l’acord provisional.
Sisè.- PUBLICAR, en el butlletí oficial de la província l’acord elevat a definitiu i el text
íntegre de les ordenances fiscals aprovades, les quals entraran en vigor l’endemà de la
publicació en l’esmentat BOPB i regirà mentre no s’acordi la modificació o derogació.”
Resultat: Aprovat per 12 vots a favor i 9 vots en contra.
Votació
Els grups municipals d’ERC-AM-AM (9 regidors) i PSC-CP (3 regidors), hi voten a favor.
Els grups municipals de Fem Masnou (3 regidors), JxCAT-UNITS (3 regidors), Cs (2
regidors) i CUP-AMUNT (1 regidor), hi voten en contra.
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14. - Aprovació del Compte General 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_201911211900360100_FH.mov&topic=14

Acord:
“El 19 de setembre de 2019 es va reunir la Comissió Especial de comptes d’aquest
Ajuntament, per informar del Compte General de l’Ajuntament del Masnou corresponent a
l’exercici de 2018, 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).
Vist el dictamen favorable de la Comissió especial de comptes amb data 19 de setembre
de 2019.
El 26 de setembre 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 2018, 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 9 vots a favor, 3 vots en contra i 9 vots d’abstenció.
Votació
El Grup Municipal d’ERC-AM-AM (9 regidors), hi vota a favor.
El Grup Municipal de Fem Masnou (3 regidors), hi vota en contra.
Els grups municipals del PSC-CP (3 regidors), JxCAT-UNITS (3 regidors), Cs (2 regidors)
i CUP-AMUNT (1 regidor), s’abstenen.
15. - Increment addicional conforme l'article 3.dos del Real Decret-llei 24/2018, de
21 de desembre, pel que s'aproven mesures urgents en matèria de retribucions en
l'àmbit del sector públic.
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_201911211900360100_FH.mov&topic=15

Acord:
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“Vist que l’article 3.dos del Real Decret-llei 24/2018, de 21 de desembre, pel que
s'aproven mesures urgents en matèria de retribucions en l'àmbit del sector públic,
estableix que es podrà autoritzar un increment addicional del del 0,25 per cent de la
massa salarial per a, entre d’altres mesures, la implantació de plans o projectes de millora
de la productivitat o l’eficiència, la revisió de complements específics entre llocs amb
funcions equiparables, l’homologació de complements de destinació o l’aportació a plans
de pensions. En les Administracions i resta d’entitats del sector públic definit en aquest
article en situació de superàvit pressupostari en l’exercici 2018, aquest increment
addicional podrà abastar el 0,3 per cent.
Vist que en el cas de l’Ajuntament del Masnou, en estar en situació de superàvit
pressupostari en l’exercici 2018, es pot aplicar l’increment addicional del 0,3 per cent.
Atès que el capítol 1 del pressupost municipal 2019 abans d’aplicar l’increment retributiu
pujava la quantitat de 9.926.548€, però el 0,3 per cent de la massa salarial correspon a
28.328€, donat que hi ha partides que no incrementen com: els ajuts socials,
assegurances, formació, retribucions electes, etc.
Atès que la mesa general de matèries comunes reunida els dies 23 i 30 de setembre, i 1,
4, 8 i 10 d’octubre de 2019 per a negociar la plantilla i relació de llocs de treball 2020 i el
0,3 per cent del pressupost 2019 ha adoptat l’acord de destinar l’increment addicional del
0,3 per cent a la revisió de complements específics dels llocs de treball d’ordenança i
vigilant cívic/a, actualment amb la retribució més baixa de l’Ajuntament, una vegada
actualitzats en l’exercici anterior els llocs d’operari de neteja, operari de brigada i operari
de brigada especialitzat.
Vist l’informe de Recursos Humans i Organització.
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Serveis Generals amb data 13
de novembre 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 un increment addicional del 0,3 per cent de la massa salarial de
l’exercici 2019, conforme que l’article 3.dos del Real Decret-llei 24/2018, de 21 de
desembre, pel que s'aproven mesures urgents en matèria de retribucions en l'àmbit del
sector públic.
Segon.- Destinar aquest increment addicional a la revisió del complement específic dels
següents llocs de treball, i al corresponent cost de la seguretat social, el qual s’abonarà
del crèdit disponible del capítol 1:
1. Ordenança (16)
2. Ordenança 38.08 (1)
3. Vigilant cívic/a (2)
Tercer.- Aprovar la modificació de la relació de llocs de treball en el sentit d’incrementar
el complement específic i productivitat dels llocs de treball d’ordenança i vigilant cívic,
conforme a la valoració següent:

CATEGORIA
VALORACIÓ
Ordenança
Vigilant cívic/a

FACTORS DE VALORACIÓ
CAR CIH AUT INC
RTP

RTA

35
35

0
0

45
45

35
35

29,63
29,63

30
30

Quart. Publicar la modificació de la relació de llocs de treball.”
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Resultat: Aprovat per 21 vots a favor.
Votació
Els grups municipals d’ERC-AM-AM (9 regidors), Fem Masnou (3 regidors), PSC-CP (3
regidors), JxCAT-UNITS (3 regidors), Cs (2 regidors) i CUP-AMUNT (1 regidor), hi voten
a favor.
Els punts setzè i dissetè de l’ordre del dia es tracten conjuntament.
16. - Compatibilitat de personal eventual del Grup Municipal del PSC.
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_201911211900360100_FH.mov&topic=16

Acord:
“Vista la petició de declaració de compatibilitat efectuada el dia 6 de novembre de 2019
per la senyora (.../...), personal eventual del grup municipal PSC de l’Ajuntament del
Masnou, adscrita al lloc de treball d’assessora del grup municipal, per a l'exercici d'una
segona activitat privada per compte d’altre en la unió general de treballadors.
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 l’apartat segon de l’Acord de Ple del personal eventual dels grups municipals
estableix que la dedicació parcial comporta que el desenvolupament d’aquest lloc de
treball sigui compatible amb una l’altra activitat en el sector públic o privat, prèvia
concessió de la corresponent autorització de compatibilitat.
Al respecte, realitzada l’exposada ponderació, tenint en compte l’objecte de professional
com a treballadora de la unió general de treballadors (UGT), no s’aprecia conflicte
d’interessos entre l’exposada activitat privada i l’activitat pública que realitza com a
personal eventual, l’objecte de la qual no coincideix amb el que es realitza en l’activitat
privada, i per tant, no entra en conflicte totes dues activitats, la impartició de la qual
sempre que es realitzi necessàriament fora de la jornada laboral i estar a disposició del
grup municipal en qualsevol moment que si li sigui requerida segons el punt segon de
l’acord de 25 de juliol de 2019, 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 l’article 12.1 b) de la Llei 53/1984, estableix que es pot reconèixer la compatibilitat per
al desenvolupament d’activitats privades 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. El que, a sensu contrari vol dir que quan la
jornada a l’Ajuntament és a temps parcial i amb un horari igual o superior a la meitat de la
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jornada ordinària s’hauria d’autorizar la compatibilitat. Entenem doncs que la jornada de
la senyora (.../...) és de 15 hores setmanals i per tant inferior a la meitat de la jornada
ordinària i per tant compatible amb l’activitat privada que desenvolupa.
Vist l'art. 12.2 de la Llei 53/1984, estableix que sens perjudici del que estableix el número
1 d’aquest mateix 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%. Entenem doncs que sens perjudici que sigui compatible l’activitat privada segons
l’article 12.1 b) així mateix la suma de les dues jornades no supera la jornada ordinària
incrementada en un 50 %, tenint en compte que té una jornada pública de 15 hores i una
dedicació a l’activitat privada de 35 hores.
D'acord amb 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 que no s’aprecia que concorrin en la sol·licitant cap de les limitacions a què es fa
referència, procedeix autoritzar a la senyora (.../...), que ocupa el lloc de treball
d’assessora del grup municipal del PSC, a desenvolupar l’activitat a la unió general de
treballadors per compte d’altre, sempre que la mateixa tingui lloc, necessàriament, fora de
la seva jornada de treball com a assessora del grup municipal del PSC i que estigui a
disposició del grup municipal en qualsevol moment en què sigui requerida.
Vist que el lloc d’assessor del grup municipal 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 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 13
de novembre 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. Autoritzar a la senyora (.../...), que ocupa el lloc de treball d’assessora del grup
municipal del PSC, a desenvolupar l’activitat privada a la unió general de treballadors,
sempre que la mateixa tingui lloc, necessàriament, fora de la seva jornada de treball com
a assessora del grup municipal del PSC i que estigui a disposició del grup municipal en
qualsevol moment en què sigui requerida, tenint en compte l’article 12.1 b) en relació a
l’article 12.2 de la Llei 21/1987, de 26 de novembre.
Segon. Que qualsevol canvi en l’objecte de l’autorització de la compatibilitat, haurà de ser
comunicat a aquesta corporació, als efectes d’analitzar si la mateixa continua sent
compatible amb l’activitat pública realitzada per la mateixa.
Tercer. Notificar aquest acord a la persona interessada.”
Resultat: Aprovat per 17 vots a favor, 1 vot en contra i 3 vots d’abstenció.
Votació
Els grups municipals d’ERC-AM-AM (9 regidors), PSC-CP (3 regidors), JxCAT-UNITS (3
regidors) i Cs (2 regidors), hi voten a favor.
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El Grup Municipal de la CUP-AMUNT (1 regidor), hi vota en contra.
El Grup Municipal de Fem Masnou (3 regidors), s’absté.
17. - Compatibilitat de personal eventual del Grup Municipal de Ciutadans.
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_201911211900360100_FH.mov&topic=17

Acord:
“Vista la petició de declaració de compatibilitat efectuada el dia 8 de novembre de 2019
per la senyora (.../...), personal eventual del grup municipal de C’s de l’Ajuntament del
Masnou, adscrita al lloc de treball d’assessora del grup municipal, per a l'exercici d'una
segona activitat privada per compte d’altre en una corredoria d’assegurances.
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 l’apartat segon de l’Acord de Ple del personal eventual dels grups municipals
estableix que la dedicació parcial comporta que el desenvolupament d’aquest lloc de
treball sigui compatible amb una l’altra activitat en el sector públic o privat, prèvia
concessió de la corresponent autorització de compatibilitat.
Al respecte, realitzada l’exposada ponderació, tenint en compte l’objecte de professional
com a auxiliar administrativa en una corredoria d’assegurances, no s’aprecia conflicte
d’interessos entre l’exposada activitat privada i l’activitat pública que realitza com a
personal eventual, l’objecte de la qual no coincideix amb el que es realitza en l’activitat
privada, i per tant, no entra en conflicte totes dues activitats, la impartició de la qual
sempre que es realitzi necessàriament fora de la jornada laboral i estar a disposició del
grup municipal en qualsevol moment que si li sigui requerida segons el punt segon de
l’acord de 25 de juliol de 2019, 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 l’article 12.1 b) de la Llei 53/1984, estableix que es pot reconèixer la compatibilitat per
al desenvolupament d’activitats privades 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. El que, a sensu contrari vol dir que quan la
jornada a l’Ajuntament és a temps parcial i amb un horari igual o superior a la meitat de la
jornada ordinària s’hauria d’autorizar la compatibilitat. Entenem doncs que la jornada de
la senyora (.../...) és de 10 hores setmanals i per tant inferior a la meitat de la jornada
ordinària i per tant compatible amb l’activitat privada que desenvolupa.
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Vist l'art. 12.2 de la Llei 53/1984, estableix que sens perjudici del que estableix el número
1 d’aquest mateix 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%. Entenem doncs que sens perjudici que sigui compatible l’activitat privada segons
l’article 12.1 b) així mateix la suma de les dues jornades no supera la jornada ordinària
incrementada en un 50 %, tenint en compte que té una jornada pública de 10 hores
setmanals i una dedicació a l’activitat privada de 12 hores setmanals.
D'acord amb 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 que no s’aprecia que concorrin en la sol·licitant cap de les limitacions a què es fa
referència, procedeix autoritzar a la senyora (.../...), que ocupa el lloc de treball
d’assessora del grup municipal de C’s, a desenvolupar l’activitat d’auxiliar administrativa a
la corredoria d’assegurances per compte d’altre, sempre que la mateixa tingui lloc,
necessàriament, fora de la seva jornada de treball com a assessora del grup municipal de
C’s i que estigui a disposició del grup municipal en qualsevol moment en què sigui
requerida.
Vist que el lloc d’assessor del grup municipal 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 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 13
de novembre 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. Autoritzar a la senyora (.../...), que ocupa el lloc de treball d’assessora del grup
municipal de C’s, a desenvolupar l’activitat privada d’auxiliar administrativa a la corredoria
d’assegurances, sempre que la mateixa tingui lloc, necessàriament, fora de la seva
jornada de treball com a assessora del grup municipal de C’s i que estigui a disposició del
grup municipal en qualsevol moment en què sigui requerida, tenint en compte l’article
12.1 b) en relació a l’article 12.2 de la Llei 21/1987, de 26 de novembre.
Segon. Que qualsevol canvi en l’objecte de l’autorització de la compatibilitat, haurà de ser
comunicat a aquesta corporació, als efectes d’analitzar si la mateixa continua sent
compatible amb l’activitat pública realitzada per la mateixa.
Tercer. Notificar aquest acord a la persona interessada.”
Resultat: Aprovat per 17 vots a favor, 1 vot en contra i 3 vots d’abstenció.
Votació
Els grups municipals d’ERC-AM-AM (9 regidors), PSC-CP (3 regidors), JxCAT-UNITS (3
regidors) i Cs (2 regidors), hi voten a favor.
El Grup Municipal de la CUP-AMUNT (1 regidor), hi vota en contra.
El Grup Municipal de Fem Masnou (3 regidors), s’absté.
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18. - Modificació del conveni de col·laboració i delegació de competències amb el
Consell Comarcal del Maresme pel projecte L’herència del Maresme. Rutes
turístiques pel patrimoni cultural de la comarca, a cofinançar pel Fons Europeu de
Desenvolupament Regional (Programa operatiu FEDER 2014-2020).
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_201911211900360100_FH.mov&topic=18

Acord:
“Vist que en data 19 de setembre de 2019 el Ple de l’Ajuntament del Masnou va acordar
l’aprovació i signatura del Conveni de col·laboració i delegació de competències entre el
Consell Comarcal del Maresme i l’Ajuntament del Masnou, com a municipi afectat pel
projecte “L’herència del Maresme. Rutes turístiques pel patrimoni cultural de la comarca”,
a cofinançar pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (Programa operatiu
FEDER 2014-2020).
Vist que en data 28 d’octubre de 2019 el Consell Comarcal del Maresme ha comunicat a
l’Ajuntament del Masnou via EACAT (E/005537-2019) la modificació del conveni que
afecta a la incorporació d’un aclariment sobre l’import que haurà de pagar cada
ajuntament (pacte 14è), a petició d’alguns ajuntaments, així com els canvis següents
recollits en el document definitiu:
1. Pacte 2n. S’ha corregit la durada del conveni al pacte segon, ja que d'acord amb la
normativa un conveni no pot ser superior a 4 anys.
2. Pacte 6è. Pagament de la subvenció. S’ha introduït un aclariment sobre l’import que
haurà de pagar cada ajuntament: “Aquests imports es regularitzaran al final del projecte
en funció dels seus resultats tal com estableixen els pactes catorzè i quinzè.”.
3. Pacte 8è. Col·laboració amb el Consell Comarcal. Punt 2. S'ha variat la referència al
pacte 17è, ara com a pacte 18è.
4. Pacte 14è. Regularització final de senyalitzacions i despeses conjuntes. S’ha introduït
aquest nou pacte 14è que inclou de forma explícita el principi “cada municipi participi en
el finançament del conjunt del projecte de forma proporcional a les inversions
efectivament realitzades en el seu territori” en forma de regularització final (també s’ha
introduït l'anunci d'aquesta regularització al pacte 6è).
5. S’han numerat de nou els pactes que van darrere. Ara van del 15è al 21è, quan abans
anaven del 14è al 20è.
Vist que aquestes modificacions no afecten ni a les obligacions per part del Consell
Comarcal del Maresme ni a les de l’Ajuntament del Masnou, ni a les quotes que haurà de
pagar l’Ajuntament i que van ser aprovades en el Ple de 19 de setembre de 2019.
Les modificacions afecten a l’aclariment sobre l’import que haurà de pagar cada
ajuntament, que queda redactat de forma més explícita en el pacte 14è, i la durada del
conveni que s’estableix en quatre anys des de la seva signatura, tal com s’especifica en
el pacte segon.
Vist l’informe emès per part de la tècnica de Turisme i Patrimoni de data 28 d’octubre de
2019.
Vist l’informe conjunt emès per part de secretaria – intervenció de data 4 de novembre de
2019.
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Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Serveis Generals amb data 13
de novembre 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 modificació del conveni de delegació de competències entre el Consell
Comarcal del Maresme i l’Ajuntament del Masnou, pel projecte “L’herència del Maresme.
Rutes turístiques pel patrimoni cultural de la comarca”, a cofinançar pel Fons Europeu de
Desenvolupament Regional (Programa operatiu FEDER 2014-2020).
Segon. Notificar aquest acord al Consell Comarcal del Maresme.
Tercer. Publicar aquest acord mitjançant anuncis al DOGC, BOPB i web de l’Ajuntament
del Masnou (Portal de transparència).”
Resultat: Aprovat per 14 vots a favor, 3 vots en contra i 4 vots d’abstenció.
Votació
Els grups municipals d’ERC-AM-AM (9 regidors), JxCAT-UNITS (3 regidors) i Cs (2
regidors), hi voten a favor.
El Grup Municipal de Fem Masnou (3 regidors), hi vota en contra.
Els grups municipals del PSC-CP (3 regidors) i la CUP-AMUNT (1 regidor), s’abstenen.
19. - Aprovació inicial de les bases especifiques reguladores de la concessió
d'ajuts econòmics individuals a joves estudiants del Masnou per al Transport per al
curs 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_201911211900360100_FH.mov&topic=19

Acord:
“L’Ajuntament del Masnou és conscient de la càrrega econòmica que per a moltes
famílies de joves estudiants comporta la continuació de la seva formació acadèmica
mitjançant els estudis post-obligatoris, i especialment tenint en compte que un cop
finalitzat el batxillerat els nostres joves es veuen obligats a desplaçar-se fora del nostre
municipi a seguir la seva formació universitària. Així doncs, per ajudar a les famílies dels
joves estudiants, s’ha valorat la necessitat d’habilitar recursos que ajudin als estudiants
amb més dificultats a pal·liar les despeses en els seus desplaçaments als centres
d’ensenyament on cursen els seus estudis.
L’objecte d’aquestes bases és col·laborar amb les despeses de desplaçament que tenen
les famílies dels estudiants del Masnou quan cursen estudis universitaris i de cicles
formatius de grau mig i superior, d’especialitats que no estiguin ofertades al nostre
municipi, a través de la concessió d’ajuts públics per al finançament del cost del
desplaçament.
Atès que la concessió de subvencions municipals a persones físiques i entitats públiques
i privades per a l’any 2018 i posteriors es regula pel que estableixen la Llei 38/2003, de
17 de novembre, General de Subvencions, el seu Reglament, aprovat pel Reial Decret
887/2006, de 21 de juliol, l’Ordenança general de subvencions de l’Ajuntament del
Masnou, aprovada definitivament en data 23 de febrer de 2011.
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Vist l’informe favorable emès en data 16 d’octubre de 2019 per la tècnica de Mobilitat i
Via Pública sobre l’aprovació de les bases reguladores per a la concessió d’ajuts en
forma de beques individuals al transport a alumnes residents al Masnou que cursen
estudis post obligatoris.
Vist que aquestes bases defineixen els procediments de sol·licitud, tramitació, concessió i
cobrament dels ajuts en forma de beques pel transport.
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Territori amb data 13 de
novembre 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 les bases específiques reguladores de la concessió d’ajuts
econòmics individuals a joves estudiants del Masnou per al transport, a atorgar pel
procediment de concurrència competitiva.

Segon. SOTMETRE a informació pública el present acord i les bases específiques 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, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 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.
Tercer. DISPOSAR que, si no s’hi formula cap al·legació ni reclamació durant el termini
d’informació pública, les bases especifiques reguladores de la concessió d’ajuts
econòmics individuals a joves estudiants del Masnou per al transport que ara s’aproven
inicialment, quedaran aprovades definitivament sense necessitat de cap tràmit ulterior, i
es procedirà directament a la seva publicació.”
El president sotmet a votació les esmenes presentades pel Grup Municipal de Cs
Resultat: Les esmenes queden rebutjades per 19 vots en contra i 2 vots a favor.
Votació:
El Grup Municipal de Cs (2 regidors), hi vota a favor.
Els grups municipals d’ERC-AM-AM (9 regidors), Fem Masnou (3 regidors), PSC-CP (3
regidors), JxCAT-UNITS (3 regidors) i CUP-AMUNT (1 regidor), hi voten en contra.
Resultat: Aprovat per 16 vots a favor, 2 vots en contra i 3 vots d’abstenció.
Votació
Els grups municipals d’ERC-AM-AM (9 regidors), PSC-CP (3 regidors), JxCAT-UNITS (3
regidors) i CUP-AMUNT (1 regidor), hi voten a favor.
El Grup Municipal de Cs (2 regidors), hi vota en contra.
El Grup Municipal del Fem Masnou (3 regidors), s’abstenen.
20. - Verificació del Text refós de la Modificació Puntual del Pla General
d’Ordenació en l’àmbit del sector 10 Llevant La Colomina N2.
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_201911211900360100_FH.mov&topic=20
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Acord:
“Examinada la documentació que es tramita en relació amb la Modificació Puntual del Pla
General d’Ordenació en l’àmbit del sector 10 Llevant La Colomina N2 redactada a
instància de l’Ajuntament del Masnou per l’arquitecte (.../...).
Atès que per acord del Ple de l’Ajuntament de data 25 de juliol de 2019 es va verificar el
Text refós de la referida modificació del Pla General, en la que s’incorporaven les
prescripcions contingudes en l’acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona
de data 19 de juliol de 2019.
Atès que tramès el text refós verificat la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona,
amb data 2 d’octubre de 2019, va acordar mantenir suspesa la publicació al DOGC i
consegüent executivitat de la Modificació puntual del Pla general d'ordenació urbanística
Sector 10 Llevant de la Colomina N-2, del Masnou, promoguda i tramesa per Ajuntament,
fins que, mitjançant un nou text refós, verificat per l’òrgan que ha atorgat l’aprovació
provisional de l’expedient i degudament diligenciat, es doni compliment a les
prescripcions següents:
1.1 Cal esmenar l’apartat de rendiment econòmic derivat de l’ordenació vigent del
document d’avaluació econòmica i financera incorporant al còmput del
rendimenteconòmic derivat de l’ordenació proposada les càrregues derivades de
la cessió i urbanització dels sòls que correspongui i de la cessió del 10% de
l’increment de l’aprofitament; ajustant el valor de construcció per edificis tipus xalet
al del Butlletí Econòmic de la Construcció; i esmenant la frase on es diu que el
sostre que passa d’unifamiliar a plurifamiliar és de 3.000 m2.
1.2 Cal ampliar la fitxa normativa del polígon d’actuació establint l’obligació de cedir el
10% de l’increment d’aprofitament, el mètode de càlcul que caldrà utilitzar per a
determinar l’increment d’aprofitament i que aquest càlcul es farà en la
reparcel·lació del polígon amb els valors i paràmetres que correspongui. També
cal fixar el sistema i modalitat d’actuació per a la seva execució.
1.3 Cal eliminar totes les referències del document relatives a la modificació de les
determinacions del pla parcial PP-10.
Vist el text refós de la Modificació Puntual del Pla General en l’àmbit del sector 10 Llevant
La Colomina N2 en el qual, s’incorporen les prescripcions contingudes en l’acord de la
Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona.
Vist l’informe favorable emès amb data 6 de novembre de 2019 per l’arquitecte municipal.
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Territori amb data 13 de
novembre 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.- Verificar el Text Refós de la Modificació Puntual del Pla General d’Ordenació
en l’àmbit del sector 10 Llevant La Colomina N2 un cop s’han introduït les prescripcions
contingudes en l’acord adoptat per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona en
sessió celebrada el dia 2 d’octubre de 2019.
SEGON.- Remetre el text refós de la referida modificació del Pla General a la Comissió
Territorial d’Urbanisme de Barcelona, als efectes de la seva publicació i executivitat, el
qual inclourà el text de les normes urbanístiques i els plànols d’ordenació en suport
informàtic i en format editable de tractament de textos, tal i com preveu l’article 17.6 del
Reglament de la Llei d’Urbanisme, aprovat pel Decret 305/2006, de 18 de juliol.
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Resultat: Aprovat per 13 vots a favor i 8 vots en contra.
Votació
Els grups municipals d’ERC-AM-AM (9 regidors), PSC-CP (3 regidors) i CUP-AMUNT (1
regidor), hi voten a favor.
Els grups municipals de Fem Masnou (3 regidors), JxCAT-UNITS (3 regidors) i Cs (2
regidors), hi voten en contra.
21. - Aprovació provisional de la Modificació puntual del Pla General d'Ordenació
Urbanística del Masnou per a la regulació dels habitatges d'ús turístic.
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_201911211900360100_FH.mov&topic=21

Acord:
“Per acord del Ple de l’Ajuntament de data 21 de març de 2019 es va aprovar inicialment
la Modificació Puntual del Pla General d’Ordenació del Masnou per a la regulació dels
habitatges d’ús turístic.
La referida documentació es va sotmetre a informació pública pel termini d’un mes.
Segons consta en l’informe emès per la responsable de l’OAC amb data 5 de maig de
2019, amb data 17 d’abril de 2019 va tenir entrada en el Registre general de l’Ajuntament
l’escrit d’al·legacions presentat per la mercantil Connecting Area, SLU en el qual es
manifestava el següent:
-

-

-

Que la referida empresa és propietària d’una promoció d’habitatges que s’està
construint en el carrer d’Àngel Guimerà, núm. 2, el qual s’havia de destinar a
habitatges d’ús turístic i actualment, després de l’aprovació inicial de la
modificació puntual del Pla General no es poden sol·licitar les llicències d’ús
turístic de les entitats de l’edifici.
Proposa que en la zona es delimiti una subzona que permeti l’ús d’habitatge d’ús
turístic en edificis plurifamiliars i adjunta un plànol de la proposta.
Que d’acord amb l’ordenació aprovada inicialment no es permetrà l’ús d’habitatge
turístic en el front marítim, essent la zona més atractiva pels turistes.
Que es pugui destinar A habitatge d’ús turístic únicament l’habitatge unifamiliar
aïllat comporta que es no destini a habitatge habitual, impedint que el resident
gaudeixi d’una tipologia d’habitatges que no es troba amb facilitat en municipis de
més població.
La proposta causa greus perjudicis als propietaris d’habitatges en edificis
plurifamiliars.
Es pot garantir el descans i la intimitat dels veïns si un edifici es destina
íntegrament a habitatges turístics.
S’hauria de justificar quins són els motius perquè l’Ajuntament del Masnou
promogui aquesta modificació del pla general.
Consideren que és precisament en les zones amb menys densitat de població, on
més molèsties pot causar el turisme i proposen que es permeti l’habitatge d’ús
turístic tant en habitatges unifamiliars com en plurifamiliars, en proporció a la
densitat de publicació en les diferents zones del municipi.

Amb data 4 de juliol de 2019 la tècnica d’Habitatge de l’Ajuntament va emetre informe en
relació amb les al·legacions presentades, en el qual manifesta textualment el següent:
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“Fets
En data 17 d’abril de 2019 Connecting Area S.L.U ha presentat un escrit amb al·legacions
referents a l’expedient amb número X2019001710 de modificació puntual del Pla General
d’Ordenació Urbanístic del Masnou per a regular els habitatges d’ús turístic.
Es tracta d’un document composat per nou al·legacions fonamentades en una visió
econòmica i turística de l’habitatge. En tot el document s’obvia que l’objectiu d’un
l’habitatge segons la definició establerta a la llei 18/2007 del dret a l’habitatge, que en el
seu article 3 diu “l’habitatge es defineix com tota edificació destinada a residir-hi persones
físiques” i que El Masnou ha estat catalogat com a municipi de demanada forta i
acreditada d’habitatge per part de la Generalitat de Catalunya.
L’habitatge és un dret reconegut tant en la Constitució, com en l’Estatut i altres lleis, que
les administracions han de preservar i garantir.
S’ha demostrat que una de les conseqüències derivades de la proliferació d’habitatges
destinats a ús turístic consisteix en una minva dels habitatges disponibles en el mercat
lliure la qual cosa provoca que s’impulsi el preu a l’alça.
Segons dades del registre de sol·licitants d’habitatge protegit, els ingressos mitjans dels
inscrits al Masnou, es troben al voltant dels 25.000€/ anuals nets. El preu del lloguer,
segons dades dels portals immobiliaris a data febrer 2019, es situa a 13,87€/m2. Atès
que l’esforç familiar per pagar l’habitatge no hauria de suposar més del 30% dels
ingressos, es veu clarament que la població demandant necessita habitatges amb
superfícies moderades, amb preus assequibles. Els habitatges que ofereixen aquestes
característiques es situen en edificis plurifamiliars majoritàriament. Per tant, cal preservar
i protegir aquesta tipologia d’habitatge davant d’altres usos diferents al residencial.
Des del punt de vista del dret a l’habitatge la solució de zonificació i tipologia d’edifici
d’habitatges adoptada en la modificació del Pla General respon a les necessitats
residencials de la població, tot perseguint garantir el dret a l’habitatge. Busca un equilibri i
armoria entre les necessitats de la població i l’activitat turística.
Qualsevol altre zonificació i tipologia d’edifici d’habitatge diferent a l’aprovada podria
posar en risc l’accés i el dret a l’habitatge.
Conclusions
Vist que les al·legacions presentades no tenen en compte en cap moment l’habitatge
entès com a un dret i que només es té una visió econòmica - turística, es creu adient
desestimar les al·legacions presentades.”
Amb data 9 de juliol de 2019 la tècnica de gestió de l’Àrea de Territori va emetre informe
jurídic en relació a les referides al·legacions, en el qual manifesta literalment el següent:
“Antecedents:
Amb data 21 de març de 2019 el Ple de l’Ajuntament va aprovar inicialment la Modificació
Puntual del Pla General d’Ordenació del Masnou per a la regulació dels habitatges d’ús
turístic i es va sotmetre a informació pública.
Amb data 17 d’abril de 2019 va tenir entrada en el Registre general de l’Ajuntament
l’escrit d’al·legacions presentat per la mercantil Connecting Area, SLU en el qual es
manifestava el següent:
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Que la referida empresa és propietària d’una promoció d’habitatges que s’està
construint en el carrer d’Àngel Guimerà, núm. 2, el qual s’havia de destinar a
habitatges d’ús turístic i actualment, després de l’aprovació inicial de la
modificació puntual del Pla General no es poden sol·licitar les llicències d’ús
turístic de les entitats de l’edifici.
Proposa que en la zona es delimiti una subzona que permeti l’ús d’habitatge d’ús
turístic en edificis plurifamiliars i adjunta un plànol de la proposta.
Que d’acord amb l’ordenació aprovada inicialment no es permetrà l’ús d’habitatge
turístic en el front marítim, essent la zona més atractiva pels turistes.
Que es pugui destinar A habitatge d’ús turístic únicament l’habitatge unifamiliar
aïllat comporta que es no destini a habitatge habitual, impedint que el resident
gaudeixi d’una tipologia d’habitatges que no es troba amb facilitat en municipis de
més població.
La proposta causa greus perjudicis als propietaris d’habitatges en edificis
plurifamiliars.
Es pot garantir el descans i la intimitat dels veïns si un edifici es destina
íntegrament a habitatges turístics.
S’hauria de justificar quins són els motius perquè l’Ajuntament del Masnou
promogui aquesta modificació del pla general.
Consideren que és precisament en les zones amb menys densitat de població, on
més molèsties pot causar el turisme i proposen que es permeti l’habitatge d’ús
turístic tant en habitatges unifamiliars com en plurifamiliars, en proporció a la
densitat de publicació en les diferents zones del municipi.

Amb data 4 de juliol de 2019 la tècnica d’Habitatge de l’Ajuntament va emetre informe en
relació amb les al·legacions presentades, proposant la seva desestimació atès que les
consideracions efectuades per l’empresa al·legant no tenen en compte en cap moment
l’habitatge entès com a un dret i que només es té una visió econòmica - turística, es creu
adient desestimar les al·legacions presentades.
Fonaments de dret:
-

-

L’article 96 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost pel qual s’aprova el Text
refós de la Llei d’Urbanisme estableix que la modificació de qualsevol dels
elements d’una figura del planejament urbanístic se subjecta a les mateixes
disposicions que en regeixen la formació.
L’article 59 del mateix text legal preveu la documentació que ha de formar part
dels plans d’ordenació municipal.
L’article 5 del Text refós de la Llei d’Urbanisme preveu que en el marc de la
legislació aplicable en matèria de sòl, l'exercici de les facultats urbanístiques del
dret de propietat s'ha de subjectar al principi de la funció social d'aquest dret, dins
els límits imposats per la legislació i el planejament urbanístics i complint els
deures fixats per aquests.

A la vista de les anteriors al·legacions i d’acord amb la normativa referenciada, s’ha de
manifestar el següent:
La major part de les al·legacions contingudes en l’escrit presentat per Connecting Area,
SLU són opinions, sense contingut ni jurídic ni tècnic. Sens perjudici de l’informe emès
per la tècnica d’Habitatge de l’Ajuntament, en aquest informe només es resoldran les
al·legacions que tenen cert contingut jurídic.
Pel que fa a la manca de justificació de la proposta d’ordenació al·legada per la mercantil
Connecting Areal, SLU, s’ha de manifestar que en el document es troba perfectament
justificada l’ordenació proposada i concretats els objectius que es pretenen aconseguir.
Concretament, en el punt 1.2 de l memòria de la informació del document, es defineixen
els objectius que la MPG persegueix i que són els següents:
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La prevalença del dret de l’habitatge per sobre de l’ús eventual de l’habitatge
per destinar-lo a l’activitat econòmica d’allotjament turístic. En aquest sentit, cal
ordenar el número d’habitatges d’ús turístic al Masnou, de manera que no es
causi un detriment significatiu del número d’habitatges.



La preservació de la convivència veïnal i el caràcter social i residencial dels
barris.



El respecte dels requeriments mediambientals i de sostenibilitat generals del
municipi i de la qualitat de l’espai urbà.

Posteriorment, en el punt 2 de la memòria, es justifica l’ordenació proposada posant-la en
relació amb aquests objectius, i, es manifesta que el document, tot i permetre l’ús turístic
en el municipi, limita aquesta activitat per l’existència d’interessos públics que mereixen
una especial protecció.
En quant a la referència que es realitza en l’escrit presentat per Connecting Area, SLU
sobre al fet que l’ordenació proposada pot causar perjudicis econòmics als particulars,
s’ha de dir que, atenent a la funció social del dret de propietat, preval el dret general a
l’habitatge o el dret al descans sobre el dret individual a desenvolupar una activitat
econòmica.
Conclusions:
A la vista de l’exposat i d’acord amb l’informe emès per la tècnica d’Habitatge de
l’Ajuntament, es conclou que s’han de desestimar les al·legacions contingudes en l’escrit
presentat per la mercantil Connecting Area, SLU en relació amb la Modificació Puntual
del Pla General d’Ordenació del Masnou per a la regulació dels habitatges d’ús turístic i
es pot procedir a la seva aprovació provisional.”
Amb data 20 de setembre de 2019 la Cap de l’Àrea d’instruccions d’expedients de
l’Autoritat Catalana de la Competència va emetre informe en relació amb la referida
modificació en el qual recomana l’estudi, per part de l’Ajuntament del Masnou
d’alternatives més proporcionals i menys distorsionadores de la competència.
La Direcció General de Turisme amb data 23 d’octubre d’enguany va emetre informe
favorable a la modificació del Pla General esmentada.
Amb data 24 d’octubre de 2019 l’Agència Catalana de l’Habitatge va emetre informe en el
qual manifestava que no emet informe respecte a la referida modificació en no ser
preceptiu d’acord amb la normativa vigent.
De conformitat amb el que especifica l’article 96, en relació amb l’article 85 del Decret
legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’urbanisme, i
l’article 101.3 del mateix text legal.
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Territori amb data 13 de
novembre 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 les al·legacions presentades per la mercantil Connecting Area,
SLU amb data 17 d’abril de 2019 en relació amb la Modificació Puntual del Pla General
d’Ordenació del Masnou per a la regulació dels habitatges d’ús turístic, d’acord amb el
contingut dels informes emesos per la tècnica d’Habitatge i la tècnica de gestió de l’Àrea
de Territori de l’Ajuntament, que consten literalment transcrits en la part expositiva del
present acord.
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SEGON.- Aprovar provisionalment la Modificació Puntual del Pla General d’Ordenació del
Masnou per a la regulació dels habitatges d’ús turístic.
TERCER.- Remetre la modificació puntual esmentada, així com una còpia de l’expedient
administratiu a la Comissió Territorial d’Urbanisme, a l’efecte de la seva aprovació
definitiva.
QUART.- Notificar els acords a les persones interessades.”
El president sotmet a votació les esmenes presentades pel Grup Municipal de Cs.
Resultat: Les esmenes queden rebutjades per 16 vots en contra, 2 vots a favor i 3 vots
d’abstenció.
Votació:
El Grup Municipal de Cs (2 regidors) hi vota a favor.
Els grups municipals d’ERC-AM-AM (9 regidors), Fem Masnou (3 regidors), JxCATUNITS (3 regidors) i CUP-AMUNT (1 regidor), hi voten en contra.
El Grup Municipal del PSC-CP (3 regidors), s’absté.
Resultat: Aprovat per 13 vots a favor, 5 vots en contra i 3 vots d’abstenció.
Votació
Els grups municipals d’ERC-AM-AM (9 regidors), Fem Masnou (3 regidors) i CUPAMUNT (1 regidor), hi voten a favor.
Els grups municipals del PSC-CP (3 regidors) i Cs (2 regidors), hi voten en contra.
El Grup Municipal de JxCAT-UNITS (3 regidors), s’absté.
22. - Declaració de lesivitat per a l'interès públic de la llicència d'obres concedida
per a la reforma i ampliació de l’habitatge unifamiliar entre mitgeres, situat en el
carrer de Sant Francesc d’Assís, núm. 40 del Masnou, expedient d’obres 1084/2017.
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_201911211900360100_FH.mov&topic=22

Acord:
“Per acord de la Junta de Govern de data 29 de juliol de 2018, es va concedir al senyor
(.../...) llicència d’obres per a la reforma i ampliació de l’habitatge unifamiliar entre
mitgeres, situat en el carrer de Sant Francesc d’Assís, núm. 40 del Masnou, expedient
d’obres 1084/2017, d’acord amb l’informe favorable emès per l’arquitecte municipal amb
data 13 de juliol de 2018.
Com a conseqüència de les denúncies presentades per alguns veïns de l’entorn de la
finca, l’arquitecte municipal amb data 22 de maig de 2019 va emetre informe en el qual
concloïa que en el referit projecte no es dona compliment a la normativa urbanística
vigent d’aplicació ja que el punt d’aplicació de l’alçada reguladora s’ha de situar en la cota
del jardí actual, que s’entén com a nivell natural, que era la mateixa que quan es va
aprovar del planejament vigent.
A la vista del referit informe, amb data 29 de maig de 2019 el secretari general de
l’Ajuntament va emetre informe en el qual manifestava que la llicència concedida per a la
reforma i ampliació de l’habitatge unifamiliar entre mitgeres, situat en el carrer de Sant
Francesc d’Assís, núm. 40 és anul·lable i, per tant, s’havia d’incoar el corresponent
expedient de declaració de lesivitat per a l’interès públic de la llicència atorgada i, donat
que les obres estaven en curs d’execució, s’havia d’ordenar la suspensió de l’executivitat
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de la llicència i ordenar la paralització immediata de les obres iniciades a l’empara
d’aquest acte, atorgant audiència al titular de la llicència.
Per decret de data 29 de maig de 2019 es va incoar l’expedient de declaració de lesivitat
en relació amb la llicència esmentada, es va suspendre l’executivitat de la llicència
concedida, es va ordenar la paralització immediata de les obres i es va atorgar un termini
d’audiència de 15 dies a l’interessat, amb l’advertiment que la incoació de l’expedient
impedia la primera ocupació de l’edifici.
Amb data 24 de juliol de 2019, va tenir entrada en el Registre general de l’Ajuntament
l’escrit d’al·legacions presentat pel senyor (.../...), actuant en representació del senyor
(.../...), i amb data 13 de setembre de 2019 va presentar nou escrit d’al·legacions
adjuntant un informe pericial emès per l’arquitecte (.../...).
L’arquitecte municipal, amb data 5 de novembre de 2019 ha emès informe en relació amb
el referit informe pericial, manifestant textualment el següent:

“Antecedents:
En data 13 de setembre de 2019 (.../...), en representació de (.../...), presenta un escrit
d’al·legacions, adjunt amb un dictamen pericial redactat pel Dr. Arquitecte (.../...).
El dictamen es pronuncia sobre la interpretació de la normativa urbanística del Pla
General d’Ordenació Urbanística del Masnou, pel que fa a la definició dels punts
d’aplicació de l’Alçada Reguladora Màxima (ARM) de la parcel·la situada al carrer Sant
Francesc d’Assís núm. 40.
El motiu del present informe és donar resposta al dictamen esmentat.
La parcel·la té dues façanes paral·leles al carrers Sant Francesc i Sant Pere i entre
l’edificació i els carrers esmentats hi ha dos espais verds privats. El jardí de la façana del
carrer de Sant Pere està a una cota inferior a la del mateix carrer.
El dictamen interpreta erròniament l’informe amb data 22 de maig de 2019, emès pel
tècnic que subscriu aquest informe.
El dictamen diu textualment, a la pàgina 10:
“Per la concessió de la Llicència d’obres l’arquitecte anterior va entendre que la ARM
s’aplicava en el front de cada carrer, mentre que la interpretació de l’actual arquitecte és
que només ha d’aplicar-se sobre el carrer on hi ha un dels dos jardins, aplicant una sola
ARM a tota la parcel·la.”
Aquesta afirmació ve acompanyada per dos croquis elaborats per l’arquitecte autor del
projecte d’obres, on no es mostra el jardí privat que existeix entre el carrer Sant Pere i
l’edificació, com si que ho feien els plànols del projecte aprovat.
Tant el dictamen com els croquis que s’acompanya parteixen d’una lectura errònia del
meu informe de data 22 de maig de 2019, ja que enlloc s’afirma que hi hagi un sol punt
de l’ARM.
L’informe esmentat, amb data 22 de maig de 2019, manifesta, que en aquest cas concret,
és d’aplicació el que estableix l’article 377 apartat 1.5 b.2 del PGOU del Masnou, que diu
textualment:
1.5 Punt d’aplicació de l’alçada reguladora
b) El punt d’aplicació serà el corresponent a:
b.2.El nivell natural del jardí, quan entre l'alineació de façana i el carrer queda un espai
verd privat.
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La parcel·la té dues façanes paral·leles als carrer Sant Francesc i Sant Pere, és per això
que hi ha dos punts d’aplicació de l’alçada reguladora.
L’espai verd privat que hi ha entre l’edificació i el carrer Sant Francesc està a una cota
superior al carrer. El punt d’aplicació de ARM és el nivell del jardí actual i l’alçada
reguladora des d’aquest punt és d’aplicació fins a la meitat de la fondària de l’edificació.
L’espai verd privat que hi ha entre l’edificació i el carrer Sant Pere està a una cota inferior
a la rasant del carrer. El punt d’aplicació de ARM és el nivell del jardí actual i l’alçada
reguladora des d’aquest punt és també d’aplicació fins a la meitat de la fondària de
l’edificació.
La cota dels dos espais verd privats entre l’edificació i els dos carrers és la mateixa i per
això els punts d’aplicació de l’ARM són coincidents.
La cota dels dos espais verd privats és coincident amb el nivell del jardí natural, ja que
per l’antiguitat de l’edificació aquest nivell és anterior a l’aprovació del planejament actual.
Fonament de dret:
Text refós del PGOU del Masnou, aprovat definitivament per la Comissió Territorial
d’Urbanisme de Barcelona en data 12 de maig de 2011.
Conclusió:
Es considera que les al·legacions i el dictamen adjunt no donen compliment a la
normativa urbanística vigent d’aplicació i que per tant s’han de desestimar.”
Amb data 6 de novembre de 2019 la tècnica de gestió de l’Àrea de Territori amb el
vistiplau del secretari general de l’Ajuntament ha emès informe jurídic en relació amb les
al·legacions presentades, en el qual es manifesta textualment el següent:
“Antecedents:
Per decret de data 29 de maig de 2019 es va incoar expedient de declaració de lesivitat
en relació amb la llicència d’obres concedida al senyor (.../...) per a la reforma i ampliació
de l’habitatge unifamiliar entre mitgeres, situat en el carrer de Sant Francesc d’Assís,
núm. 40 del Masnou, expedient d’obres 1094/2017, d’acord amb l’informe emès pel
secretari general de l’Ajuntament de data 29 de maig de 2019 i a la vista de l’informe
emès amb data 22 de maig de 2019 per l’arquitecte municipal, com a conseqüència de
les denúncies presentades per alguns veïns de l’entorn de la finca.
En el mateix decret se suspenia l’executivitat de la llicència concedida, s’ordenava la
paralització immediata de les obres i s’atorgava un termini d’audiència de 15 dies a
l’interessat, amb l’advertiment a l’interessat que la incoació de l’expedient impedia la
primera ocupació de l’edifici.
Ampliat el termini d’audiència concedit inicialment a l’interessat, amb data 24 de juliol de
2019, va tenir entrada en el Registre general de l’Ajuntament l’escrit d’al·legacions
presentat pel senyor (.../...), actuant en representació del senyor (.../...), en el qual
manifestava, en síntesi, el següent:
-

Que la suspensió de les obres causarà importants perjudicis al seu representat.
Que la llicència es va concedir amb l’informe favorable de l’arquitecte municipal, i
ara, un altre arquitecte municipal ha modificat el criteri en base a la qual es va
atorgar la referida llicència, el qual, tal i com, acreditarà amb un informe pericial,
no és correcte.
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Que la declaració de lesivitat i la revisió d’ofici tenen uns límits establerts a l’article
110 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les
Administracions Públiques.
Que s’ha suspès l’executivitat de la llicència i s’ha ordenat la paralització de les
obres sense haver acreditat ni motivat els perjudicis d’impossible o difícil reparació
que preveuen els articles 35.1d) i 108 de l’esmentada Llei de Procediment
Administratiu.
Que la suspensió de les obres és una mesura cautelar desproporcionada, ja que
afecta a tot l’immoble, malgrat l’expedient de declaració de lesivitat es refereix a
un dels paràmetres urbanístics que afecta al volum construït en la part superior de
l’edifici.
Que es reclamarà la responsabilitat patrimonial de l’administració si es declara la
lesivitat de la llicència i els danys que se li causen a l’interessat per la suspensió
de les obres i es relacionen quins són els danys.
Sol·licita com a prova un nou informe de l’arquitecte municipal que va informar
favorablement la llicència.
Denuncia el dret de defensa, ja que diu que no s’ha notificat la incoació de
l’expedient a l’interessat.
Manifesta que no se li ha permès exercir adequadament el dret d’accés i còpia a
l’expedient administratiu.

Posteriorment, amb data 13 de setembre de 2019, el senyor (.../...), actuant en
representació del senyor (.../...) va presentar un nou escrit d’al·legacions adjuntant el
dictamen pericial emès per l’arquitecte (.../...) en relació amb la llicència concedida i que
és objecte de l’expedient de declaració de lesivitat, en el qual, el referit tècnic conclou que
la llicència va ser correctament atorgada, ja que l’ampliació de l’edifici es va autoritzar
seguint el criteri “de que per a cada carrer al que dóna front la parcel·la, cal disposar
d’una ARM i d’una Planta Baixa independent l’un de l’altre.”
L’arquitecte municipal amb data 5 de novembre emet nou informe en el qual es ratifica en
el seu informe emès amb data 22 de maig de 2019 ja que considera que les al·legacions i
el dictamen adjunt no donen compliment a la normativa urbanística vigent d’aplicació
donat que la cota dels dos espais verd privats entre l’edificació i els dos carrers és la
mateixa i per això els punts d’aplicació de l’ARM són coincidents.
Consideracions jurídiques:
El present informe únicament farà referència a les qüestions jurídiques contingudes en els
escrits d’al·legacions presentats per l’interessat, i en concret, s’ha de manifestar el
següent:
-

Pel que fa referència a la tramitació de l’expedient, s’ha seguit el procediment
previst en els articles 107 i 108 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment
Administratiu Comú de les Administracions Públiques, en relació amb el que
preveu l’article 208 i 209 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme, pel que fa a les revisions de
llicències, el qual consisteix en la incoació de l’expedient per resolució de l’alcalde,
amb la suspensió de l’executivitat de la llicència, la suspensió de les obres i
l’atorgament d’un termini d’audiència de 10 a 15 dies a l’interessat. Posteriorment,
el Ple haurà de declarar la lesivitat de la llicència atorgada i l’Ajuntament haurà de
presentar demanda perquè els tribunals anul·lin l’acte declarat lesiu.

-

En quant a la suspensió de l’executivitat de la llicència i la paralització de les
obres, són mesures que venen legalment previstes en l’article 208.3 del Text refós
de la Llei d’Urbanisme.

-

La suspensió de les obres afecta a tot l’edifici, ja que la llicència objecte de
l’expedient de declaració de lesivitat incloïa totes les obres que s’estaven
realitzant en l’edifici, per tant, no resulta ser una mesura desproporcionada.
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-

En relació amb a l’anunci de reclamació dels danys i perjudicis que se li causin
com a conseqüència de l’anul·lació de l’acte impugnat, contingut en l’escrit
d’al·legacions presentat per l’interessat amb data 24 de juliol d’enguany,
l’Ajuntament s’haurà de pronunciar en el moment en que es formalitzi aquesta
reclamació per part del titular de la llicència.

-

Pel que fa a la petició de l’interessat relativa a que l’arquitecte municipal que va
informar favorablement la llicència d’obres emeti un nou informe al respecte, es
considera que no és necessari ja que la seva interpretació de la normativa ha
quedat suficientment recollida en l’expedient.

-

Tal i com es va posar de manifest en el decret de 4 de juliol de 2019, pel qual es
va atorgar un nou termini de 15 dies a l’interessat per efectuar al·legacions, la
incoació de l’expedient de declaració de lesivitat es va intentar notificar en les
dues úniques adreces de l’interessat que constaven en aquest Ajuntament, no
obstant això, en ares a garantir al màxim el seu dret a la defensa, es va concedir
un nou tràmit d’audiència a l’interessat, durant el qual va presentar les
al·legacions que va considerar oportunes.

-

Finalment, i en quant a l’accés a l’expedient, l’interessat ha pogut accedir en tot
moment al mateix i sol·licitar les còpies que ha estimat oportunes.

És el Ple l’òrgan competent per declarar la lesivitat per a l’interès públic, de conformitat
amb el que preveu l’article 107.5 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment
Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
Declarada la lesivitat pel Ple de l’Ajuntament, s’haurà d’interposar recurs davant els
Jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona en el termini màxim de dos mesos,
sol·licitant l’anul·lació de la llicència.
Conclusions:
A la vista de l’exposat, i de l’informe emès per l’arquitecte municipal es conclou que s’han
de desestimar les al·legacions presentades pel senyor (.../...), en representació del senyor
(.../...), i declarar la lesivitat per a l’interès públic de la llicència d’obres concedida al
senyor (.../...) per a la reforma i ampliació de l’habitatge unifamiliar entre mitgeres, situat
en el carrer de Sant Francesc d’Assís, núm. 40 del Masnou, expedient d’obres
1094/2017, considerant que aquest acte és anul·lable, atès que incompleix amb el que
estableix la normativa urbanística del Masnou, segons consta en els informes que obren
en l’expedient emesos per l’arquitecte municipal i pel secretari general de l’Ajuntament.
Declarada la lesivitat pel Ple de l’Ajuntament, s’haurà d’interposar recurs davant els
Jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona en el termini màxim de dos mesos.”
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Territori amb data 13 de
novembre 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 les al·legacions contingudes en els escrits d’al·legacions
presentats pel senyor (.../...), en representació del senyor (.../...) amb dates 24 de juliol i
13 de setembre de 2019, a la vista dels informes emesos per l’arquitecte municipal i per
la tècnica de gestió de l’Àrea de Territori amb el vistiplau del secretari general de
l’Ajuntament, els quals consten textualment transcrits en la part expositiva del present
acord, de conformitat amb l’article 88.6 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment
Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
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SEGON.- Declarar la lesivitat per a l’interès públic la llicència d’obres concedida al senyor
(.../...) per a la reforma i ampliació de l’habitatge unifamiliar entre mitgeres, situat en el
carrer de Sant Francesc d’Assís, núm. 40 del Masnou, expedient d’obres 1084/2017 del
Masnou, considerant que aquest acte és anul·lable, atès que incompleix amb el que
estableix l’ordenament jurídic, segons consta en els informes que obren en l’expedient,
emesos per l’arquitecte municipal i pel secretari general de l’Ajuntament.
TERCER.- Interposar un recurs davant els Jutjats del Contenciós Administratiu de
Barcelona en el termini màxim de dos mesos i designar la lletrada d’aquest Ajuntament,
senyora (.../...), perquè representi i defensi els interessos municipals en el recurs de
referència.
QUART.- Notificar aquest acord als interessats als efectes oportuns.
CINQUÈ.- Facultar a l’alcalde per a l’execució del present acord.”
Resultat: Aprovat per 15 vots a favor, 5 vots en contra i 1 vot d’abstenció.
Votació
Els grups municipals d’ERC-AM-AM (9 regidors), Fem Masnou (3 regidors) i PSC-CP (3
regidors), hi voten a favor.
Els grups municipals de JxCAT-UNITS (3 regidors) i Cs (2 regidors), hi voten en contra.
El Grup Municipal de la CUP-AMUNT (1 regidor), s’absté.
23. - 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_201911211900360100_FH.mov&topic=23

24. - 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_201911211900360100_FH.mov&topic=24

A proposta de la presidència, es fa un recés.
25. - 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_201911211900360100_FH.mov&topic=25

Acord:
“A la vista de constatar-se darrerament certs problemes de convivència i amb la intenció
principal de prevenir-los de forma precoç i proactiva, el nostre grup municipal presenta la
següent moció:
- Atès l'esperit inclusiu de la reunió cívica amb diferents entitats ciutadanes, govern
municipal i partits polítics del 5 de juliol de 2019, per avaluar i condemnar els fets greus
d'incivisme del dia anterior amb l'intent d'assalt a l'alberg; i per tal de decidir el lideratge i
coordinació de la manifestació de rebuig del 8 de juliol.
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- Atès que la Taula d'Acollida de Joves que migren sols constituïda el 8-5-2019, i
definida com un punt de trobada que aplega entitats del municipi i s'estableix com un
espai d’intercanvi d’informació entre entitats, ajuntament i Eduvic (gestora del centre
d’acollida situat a l'antic Alberg), és del tot insuficient. Malgrat que està complementada
per una Taula de Treball dels Joves que Migren Sols, la qual és de caire institucional i
professional (Ajuntament, DGAIA, Consell Comarcal del Maresme i Cooperativa Eduvic).
- Atès que volem enfortir la cohesió social de la vila i millorar la convivència en general i
no focalitzar només amb els joves que migren sols; a través de possibilitar espais de
coneixement mutu, d'interacció i de diàleg dirigits a treballar junts i a enfortir els valors
ètics de convivència, respecte i tolerància.
- Atès que partim de la noció de convivència com una característica interactiva de la
comunitat, enfront de la coexistència que parteix de la idea de respecte passiu amb poca
interacció dels membres.
Vist el dictamen desfavorable de la Comissió Informativa de Comunitat i Persones amb
data 9 d’octubre de 2019.
És per tots aquests motius que els grups municipals de Junts per Catalunya-Units pel
Masnou i Fem Masnou proposen al Ple municipal l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer. Crear la Taula per a la Convivència, que ampliaria continguts, funcions i abast
de l'actual Taula d'Acollida de Joves que migren sols. El seu camp d'acció seria el
conjunt de la ciutadania i concebuda com espai de participació col·lectiva. Es mantindria
la Taula de Treball dels Joves que migren sols com espai institucional.
Segon. Els components de la Taula per a la Convivència són: representants de les AFA i
directors/es instituts i escoles, Xarxa d'Acollida, educadors/es centre, Empresa EduVic,
Associació Cultural Islàmica Altaqwa, Escola d'Adults, Creu Roja, Federació de
Comerciants, informador juvenil, serveis socials, policia, comunitats religioses, educadors
de carrer, govern municipal, representants de l'oposició, entitats veïnals i ciutadania en
general. S'estableix el principi d'igualtat de tots els membres i l'elecció per part d'aquests
d'una persona de consens com a representant públic de l'òrgan, que mai podrà ser de la
classe política.
Tercer. Els objectius generals de la Taula per a la Convivència es fonamenten en
promoure la cohesió social i la convivència cívica a la vila, articulats en els següents
objectius específics:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Afavorir la comunicació, el diàleg i el coneixement mutu entre les persones.
Estimular la participació de totes les persones en la vida social i comunitària,
compartint experiències.
Dinamitzar espais de reflexió en relació al treball en xarxa.
Fomentar els drets i deures de les persones en relació a la convivència en el
poble.
Lluitar contra prejudicis i promoure el respecte per les persones.
Prevenir conductes incíviques o activitats conflictives.
Potenciar la resolució o la denúncia d'actuacions incíviques que alteren la
convivència al poble.

Quart. Les funcions de la taula es concreten en una sèrie d'accions:
1.
2.

Expressar inquietuds i proposar idees i accions orientades a assolir els objectius
generals de millora de la convivència i la cohesió social a la vila.
Abordar la rumorologia, els prejudicis i els estereotips a través d'accions
pedagògiques.
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Combatre els prejudicis relacionats amb la diversitat cultural, oferint en exposició
pública, les dades objectives i la realitat dels projectes i persones
beneficiàries dels serveis socials; cooperant amb la regidoria d'Acció Social,
òrgan gestor de les dades.
Impulsar el coneixement mutu dels diversos col•lectius que formen part de la
nostra comunitat.
Potenciar de forma inclusiva la participació de la població estrangera en la vida
comunitària a través d'accions socials.
Oferir
activitats
dirigides
a
col·lectius
amb
menys
oportunitats
d'autoorganització. Per exemple, en joves d'entre 12 i 16 anys.
Orientar i organitzar activitats adreçades a la població en general o agents
interessats en el foment de la convivència i el civisme. Per exemple, jornades,
sessions formatives, conferències, tertúlies, o preferiblement organitzar una
Festa del Civisme.

Cinquè. Comunicar l'adopció d'aquests acords a la Generalitat de Catalunya, a les
diferents entitats i agents implicats de la nostra vila.”
Resultat: No aprovat per 9 vots en contra, 7 vots a favor i 5 vots d’abstenció.
Votació
Els grups municipals Fem Masnou (3 regidors), JxCAT-UNITS (3 regidors), i CUPAMUNT (1 regidor), hi voten a favor.
El Grup Municipal d’ERC-AM-AM (9 regidors), hi vota en contra.
Els grups municipals del PSC-CP (3 regidors) i Cs (2 regidors), s’abstenen.
26. - Moció presentada pel Grup Municipal de Cs per a l'estudi de la modificació de
l'ordenança municipal de circulació, per regular l'ús de patinets, hoverboards i
altres vehicles.
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_201911211900360100_FH.mov&topic=26

Acord:
“Cada cop són més els ciutadans que es desplacen amb aparells elèctrics de mobilitat
personal, com són els patinets, hoverboards i d'altres.
El mercat de la mobilitat personal té un prometedor futur i a la propera dècada seran un
referent clar en la lluita contra la congestió i la contaminació.
Davant aquest nou repte, hem d'avançar-nos als possibles problemes de convivència a
l'espai públic, fomentant una mobilitat sostenible i segura que integri els vianants amb
noves formes de desplaçament individual. Això passa doncs per reconèixer drets i
obligacions de tots els actors que interactuen en l'àmbit de la mobilitat.
En altres poblacions, ja han començat a incloure a les seves respectives ordenances de
mobilitat, l'ús d'aquest tipus de vehicle a les vies, establint un marc normatiu específic. En
aquest sentit, la pròpia Àrea Metropolitana va crear ara fa un any unes recomanacions
per ordenar la circulació de bicicletes, patinets i altres vehicles de mobilitat personal.
Actualment, l'Ajuntament de El Masnou disposa d'una Ordenança Municipal de Circulació
on no queda establert l'ús d'aquests vehicles, tot i que la seva presència a les vies
públiques va en augment.
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Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Serveis Generals amb data 13
de novembre de 2019.
Es per tot el que hem exposat, que el Grup Municipal de Ciutadans - Partido de la
Ciudania (Cs) El Masnou proposa l'adopció dels següents acords:
Primer: Regular l'ús en drets i deures de patinets, hoverboards i d'altres aparells de
mobilitat personal, bé dins de l'actual Ordenança Municipal de Circulació, bé en normativa
específica.
Segon: Que es publiqui la moció mitjançant i els seus acords mitjançant els canals de
comunicació habituals de l’Ajuntament, com Twitter, Facebook i altres xarxes socials,
pàgina web i Masnou Viu.”
Resultat: Aprovat per 21 vots a favor.
Votació
Els grups municipals d’ERC-AM-AM (9 regidors), Fem Masnou (3 regidors), PSC-CP (3
regidors), JxCAT-UNITS (3 regidors), Cs (2 regidors) i CUP-AMUNT (1 regidor), hi voten
a favor.
27. - Moció presentada pel Grup Municipal de Fem Masnou per declarar El Masnou
Vila jugable.
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_201911211900360100_FH.mov&topic=27

Acord:
“El mes de novembre se celebra el mes dels infants, coincidint el proper 20 de novembre
amb el trentè aniversari de l’aprovació de la “Convenció dels Drets de l’infant” per part de
les Nacions Unides.
El nostre poble, però, encara té molt camí per recórrer si vol acostar-se a la “Ciutat dels
infants” imaginada pel pedagog italià Francesco Tonucci. Per Tonucci, una ciutat pensada
pels nens i les nenes repercutiria positivament en tota la població. Aplicant els seus
principis convertiríem el Masnou en un entorn més amable i habitable per a totes i
cadascuna de les veïnes i veïns i potenciaríem el sentiment comunitari i la cohesió social.
Tenint en compte que un dels drets dels infants és el “Dret a divertir-se i a jugar” i que un
poble on es pot jugar al carrer és un poble més atractiu i segur per a tothom.
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Serveis Generals amb data 13
de novembre de 2019.
Proposem al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels acords següents:
1. Declarar el Masnou “Vila jugable”.
2. Per tal de concretar la declaració, el Ple municipal insta al govern municipal a
emprendre les 10 accions següents:
1.
2.
3.
4.

Retirar els cartells de la ciutat que prohibeixen jugar a pilota.
Diumenges al carrer pel joc i el lleure: talls de trànsit d’un carrer principal cada
diumenge al matí.
Juguem a les places: propostes lúdiques itinerants per afavorir l’hàbit de trobar-se
per jugar a les places.
“Zones prioritàries pel joc” en les places i carrers que es concretin, els dissabtes.
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5.

Transformar els patis escolars, diversificant les propostes de joc, tenint en compte
el principi de coeducació i apostant per la naturalització dels espais, potenciant-ne
els usos comunitaris.
6. Microintervencions urbanes als entorns escolars perquè esdevinguin places i
espais de trobada, i vida comunitària amb joc fortuït.
7. Potenciar la platja com a espai jugable durant tot l’any.
8. Co-creació amb joves de nous parcs esportius urbans.
9. Obertura de guinguetes-bar en espais lúdics que puguin oferir lavabos i préstec de
jocs.
10. Servei de Suport al Joc per a infants amb diversitat funcional.
3. Ens adherim al Projecte “Ciutats Amigues de la Infància” de Unicef per tal de
col·laborar en les mesures que condueixin al benestar dels infants.
4. Adherir-nos a la Ciutat dels Nens, projecte del pedagog Francesco Tonucci, com a
mesura per articular polítiques i prioritats pels infants.
5. Comunicar aquests acords a la població en general amb especial èmfasi en els centres
educatius i aquelles entitats i espais amb participació d’infants.”
El president sotmet a votació les esmenes presentades pel Grup Municipal d’ERC-AM
Resultat: Les esmenes queden rebutjades per 12 vots en contra i 9 vots a favor.
Votació:
El Grup Municipal d’ERC-AM-AM (9 regidors), hi vota a favor.
Els grups municipals Fem Masnou (3 regidors), PSC-CP (3 regidors), JxCAT-UNITS (3
regidors), Cs (2 regidors) i CUP-AMUNT (1 regidor), hi voten en contra.
Resultat: Aprovat per 21 vots a favor.
Votació
Els grups municipals d’ERC-AM-AM (9 regidors), Fem Masnou (3 regidors), PSC-CP (3
regidors), JxCAT-UNITS (3 regidors), Cs (2 regidors) i CUP-AMUNT (1 regidor), hi voten
a favor.
28. - Declaració institucional presentada pel Grup Municipal de Cs per a la defensa
de la igualtat de tracte entre les parelles de fet i els matrimonis en l'accés a la
pensió de viduïtat.
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_201911211900360100_FH.mov&topic=28

Acord:
“Actualmente se da en España una situación de grave desequilibrio entre ciudadanos que
deciden contraer matrimonio y aquellos otros que optan por registrarse oficialmente como
parejas de hecho. Esta situación es generada por las deficiencias que la actual
legislación en materia de parejas de hecho lleva aparejada en cuanto a los requisitos de
acceso a la pensión de viudedad.
La decisión de constituir pareja de hecho todavía acarrea importantes diferencias en
coberturas y protección. El Real Decreto Legislativo 8/2015, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, que regula el derecho de las
parejas de hecho a tener acceso a la mencionada pensión, en su artículo 221, incluye las
condiciones que las parejas de hecho deben cumplir para poder acceder a la pensión de
viudedad.
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Entre los mismos se impone la necesidad de que dichas parejas estén constituidas por un
periodo mínimo de cinco años. De igual modo, se establece que los ingresos económicos
del miembro de la pareja de hecho superviviente no alcanzasen durante el año natural
anterior al fallecimiento el 50% de la suma de los propios y de los del causante en el
mismo periodo, o el 25 % en caso de la existencia de hijos.
Al valorar los ingresos, la Ley no tiene en cuenta si la situación del sobreviviente al
momento de la muerte es permanente o de carácter meramente circunstancial, con lo que
únicamente se tienen en cuenta los ingresos de la del miembro que sobrevive en un
periodo determinado (el año anterior a la muerte), convirtiendo la situación en
completamente injusta para quienes optan por este tipo de unión de parejas.
En el caso concreto de que no se cumplan estos dos últimos requisitos solo se
reconocerá el derecho a pensión de viudedad cuando los ingresos del sobreviviente
resulten inferiores a 1,5 veces el importe del salario mínimo interprofesional. Si bien esta
última clausula se establece en un intento de salvaguardar la pensión en los supuestos
de necesidad económica, la intencionalidad final de la norma no es tratar de garantizar un
mínimo vital si no la de evitar la desprotección de la familia, al producirse una reducción
de sus ingresos a causa del fallecimiento del cónyuge.
Los requisitos señalados, suponen una clara vulneración del artículo 14 de la
Constitución, por medio del cual se proclama el principio de igualdad. La pensión de
viudedad tiene una naturaleza contributiva, de la que la persona se beneficia por lo que
cotizó el cónyuge fallecido en vida. Es por este motivo, al igual que ocurre en el caso de
los matrimonios, que una persona que ostente el derecho a la pensión puede
compatibilizarla con las rentas del trabajo, no teniendo sentido que establezcan
condiciones más gravosas a las uniones de hecho.
Por todo ello, el Grupo Municipal de Ciutadans (Cs) del Masnou, propone al Pleno de
este Ayuntamiento la aprobación de los siguientes
ACUERDOS
1. Instar al Gobierno de España a la modificación de los correspondientes preceptos
del Real Decreto Legislativo 8/2015 y de todas aquellas normas relacionadas con él,
para equiparar los derechos en el acceso a la pensión de viudedad de las parejas de
hecho con el de los matrimonios civiles.
2. Instar al Gobierno de España a que en el plazo máximo de un año, apruebe un
Proyecto de Ley de Parejas de Hecho por el que se incorpore en el Código Civil una
regulación del régimen de la pareja de hecho aplicable en todo el territorio nacional,
así como que incorpore las modificaciones oportunas en otras normas para evitar
cualquier tipo de discriminación jurídica de las parejas de hecho frente a los
matrimonios por razón de su estado civil o de la naturaleza o formalidad de su relación
de convivencia, cuando concurran el resto de requisitos que se establezcan en cada
caso.
3. Comunicar estos acuerdos a la entidad SOM MASNOU y hacerlos públicos en los
medios habituales de comunicación del Ayuntamiento.”
Resultat: Aprovat per 21 vots a favor.
Votació
Els grups municipals d’ERC-AM-AM (9 regidors), Fem Masnou (3 regidors), PSC-CP (3
regidors), JxCAT-UNITS (3 regidors), Cs (2 regidors) i CUP-AMUNT (1 regidor), hi voten
a favor.
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29. - Declaració institucional presentada pel Grup Municipal d'ERC-AM de suport a
la candidatura de la sardana a la Llista Representativa del Patrimoni Cultural
Immaterial de la Humanitat, de la UNESCO.
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_201911211900360100_FH.mov&topic=29

Acord:
“Vista la iniciativa de la Confederació Sardanista de Catalunya de presentar la
candidatura de la sardana a la Llista Representativa del Patrimoni Cultural Immaterial de
la Humanitat, de la UNESCO.
Atès que la sardana encarna els valors de comunitat, de cohesió i d’igualtat, i és un
símbol de la identitat catalana.
Atès que la sardana constitueix una tradició fortament arrelada al nostre municipi.
Atesa la importància del patrimoni cultural immaterial per al manteniment de la diversitat
cultural i de la creativitat humana, així com per al desenvolupament sostenible.
És per tots els motius exposats anteriorment que es proposa al ple de l’Ajuntament del
Masnou l’adopció dels següents acords:
PRIMER. Manifestar el seu suport a la candidatura de la sardana a la Llista
Representativa del Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat, de la UNESCO.
SEGON. Comunicar aquest suport a les entitats sardanistes locals i a la Confederació
Sardanista de Catalunya, impulsora de la iniciativa, així com donar a conèixer el contingut
d’aquesta declaració institucional a la ciutadania del municipi pels mitjans habituals.
TERCER. Autoritzar la Confederació Sardanista de Catalunya a fer públic aquest suport.”
Resultat: Aprovat per 21 vots a favor.
Votació
Els grups municipals d’ERC-AM-AM (9 regidors), Fem Masnou (3 regidors), PSC-CP (3
regidors), JxCAT-UNITS (3 regidors), Cs (2 regidors) i CUP-AMUNT (1 regidor), hi voten
a favor.
29.1 Declaració institucional presentada pels grups municipals d'ERC-AM i PSC-CP
per la commemoració del 25 de novembre, Dia internacional contra la violència
envers les dones.
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_201911211900360100_FH.mov&topic=29.1

Resultat de la urgència: Aprovada per 21 vots a favor.
Votació de la urgència:
Els grups municipals d’ERC-AM-AM (9 regidors), Fem Masnou (3 regidors), PSC-CP (3
regidors), JxCAT-UNITS (3 regidors), Cs (2 regidors) i CUP-AMUNT (1 regidor).
Acord:

50

Acta del Ple de l'Ajuntament del Masnou

Sessió núm. PLE2019000018

21 de novembre de 2019

“Avui i cada dia, volem manifestar el nostre rebuig cap a qualsevol tipus de violència
masclista i fer un pas més en el compromís per eradicar aquesta vulneració de Drets
Humans.
Volem denunciar fermament la violència que pateixen les dones i que es manifesta de
moltes maneres com una conseqüència, i un instrument alhora, de la desigualtat entre
homes i dones, i de les relacions de dominació que existeixen.
La violència masclista inclou la violència sexual, la violència econòmica, la violència
simbòlica i totes aquelles situacions de discriminació patides per les dones pel simple fet
de ser-ho. I que no diferencia entre edats, classes socials, procedències o altres
estructures socials. El degoteig constant d’assassinats no és més que la punta de
l’iceberg d’una problemàtica estructural de la nostra societat. Aquest any s’han produït 32
feminicidis als Països Catalans.
I és per això que apostem per polítiques amb una base feminista, que prioritzin acabar
amb les violències envers les dones, no només els casos més visibles, com els
assassinats i les violacions, sinó també les violències quotidianes que passen més
desapercebudes i que són més difícils d’atacar però que legitimen i reforcen un sistema
discriminatori. Polítiques públiques encaminades a la prevenció centrada en l’educació
afectivo-sexual que generi noves maneres de relacionar-se.
L’única manera d’assolir els nostres objectius feministes és implicant-nos, transformantnos en agents transformadors, des de la ciutadania fins a les institucions públiques, per
garantir els drets de les dones i la denúncia de les violències masclistes. Volem una
societat de dones i homes lliures on la violència contra les dones en cap cas estigui
legitimada sinó que es condemni i es rebutgi. Perquè les dones volem ser lliures, no
valentes.
Per tots aquests motius, es proposa al Ple d’aquest Ajuntament l’aprovació dels següents
ACORDS:
PRIMER.- Refermar la condemna de l’Ajuntament a totes les formes de violències
pateixen les dones i reconèixer el dret de les dones a viure sense violència masclista i
posar tots els mitjans al seu abast per eradicar-la.
SEGON.- Refermar el compromís de l’Ajuntament per continuar ampliant els serveis
d’atenció a dones en situació de violència a través dels serveis especialitzats en violència
masclista municipals i/o comarcals i serveis d’atenció als fills i filles de les dones víctimes
de violència.
TERCER.- Dur a terme campanyes específiques de prevenció i denúncia de qualsevol
mena de violència masclista durant les activitats i festes del municipi.
QUART.- Impulsar campanyes de sensibilització i prevenció per fomentar unes relacions
igualitàries basades en el respecte i el diàleg i lliures de tot tipus de violència masclista i
que fomentin l’empoderament de les dones.
CINQUÈ.- Comunicar aquest acord a les entitats de dones del municipi, a l’Institut Català
de les Dones i al Consell Nacional de Dones de Catalunya.”
Resultat: Aprovat per 21 vots a favor.
Votació
Els grups municipals d’ERC-AM-AM (9 regidors), Fem Masnou (3 regidors), PSC-CP (3
regidors), JxCAT-UNITS (3 regidors), Cs (2 regidors) i CUP-AMUNT (1 regidor), hi voten
a favor.
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29.2 Declaració institucional presentada pel Grup Municipal de JxCAT-UNITS de
suport a l'informe presentat per Amnistia Internacional en referència a l'anàlisi de la
sentència del Tribunal Suprem en la causa contra líders catalans.
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_201911211900360100_FH.mov&topic=29.2

Resultat de la urgència: Aprovada per 16 vots a favor i 5 vots en contra.
Votació de la urgència:
Els grups municipals d’ERC-AM-AM (9 regidors), Fem Masnou (3 regidors), JxCATUNITS (3 regidors) i CUP-AMUNT (1 regidor), hi voten a favor.
Els grups municipals del PSC-CP (3 regidors) i Cs (2 regidors), hi voten en contra.
Acord:
“Ahir dimarts 19 de novembre vàrem conèixer el darrer informe d'Amnistia Internacional
sobre la situació dels presos polítics. La principal entitat defensora dels drets humans a
escala internacional ha determinat la injusta situació de presó que recau sobre el
president d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, i de l'expresident de I'ANC Jordi Sànchez.
N'exigeix el seu alliberament immediat i que s'anul·lin les condemnes.
L'informe d'Amnistia Internacional esdevé de nou un cop duríssim a la imatge
internacional de l'Estat espanyol. Les penes de presó a Jordi Cuixart i Jordi Sànchez
representen una restricció desproporcionada al seus drets a la Ilibertat d'expressió i
reunió pacífica, assegura Amnistia, i afegeix que Jordi Cuixart i Jordi Sánchez mai
haurien d'haver entrar a la presó.
L'ONG considera que la definició del delicte de sedició del codi penal espanyol és
"imprecisa" i "massa general i perillosa". Per això, afirma que la condemna de nou anys
de presó que recau sobre Cuixart i Sànchez suposa una vulneració del dret a la
manifestació pacífica i a la Ilibertat d'expressió. Són moltes les veus nacionals, però
també internacionals, que han demanat la seva immediata posada en Ilibertat, així com la
de la resta de presos polítics, com són: el Grup de Treball de Detencions Arbitràries de
Nacions Unides, l'Alt Comissionat de Nacions Unides pels Drets Humans, el relator
especial per la Ilibertat d'opinió i expressió, el relator especial de Nacions Unides pels
defensors de Drets Humans, el relator especial de Nacions Unides sobre qüestions de
minories, el Front Line Defenders, la Organització Mundial contra la Tortura, el Pen
Internacional, el Comitè d'afers legals i drets humans del Consell d'Europar l'lnternational
Trial Watch, l'lnternational Association of Democratic Lawyers, l'lnternational Commission
of jurists, pràcticament un centenar de diputats i senadors francesos i la Premi Nobel de
la Pau Joddy Williams, entre d'altres.
Incomplint aquests més de 50 posicionaments, Ia justícia espanyola ha demostrat que ni
és independent ni és parcial, és venjativa. De nou, avui es confirma que el Tribunal
Suprem se situa molt Iluny dels estàndards internacionals. És imprescindible que el cas
arribi quan abans millor al Tribunal Europeu de Drets Humans.
Cal que tots els partits que vulguin formar part de Ia solució al conflicte es comprometin a
impulsar i ratificar el Protocol nº 16 del Conveni Europeu de Drets Humans. Fa més d'un
any que aquest protocol és vigent i ja l'han signat països de tradició democràtica com
Finlàndia, els Països Baixos o França. Malgrat Ia demanda de les organitzacions de drets
humans de l'Estat el govern espanyol s'ha negat a signar-lo. La seva ratificació permetria
exigir al Tribunal Constitucional que consulti a Estrasburg si Ia condemna als presos
polítics és respectuosa amb les Ilibertats més bàsiques.
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Pel que fa a l'últim posicionament d'Amnistia Internacional es torna a posar en evidència
que no es justifica ni un dia més Ia presó: no s'entén que en ple segle XXI un Estat
pretesament democràtic retorci les seves institucions per intentar silenciar i anul·lar un
moviment pacífic, democràtic i legítim com és el sobiranisme.
L'Estat espanyol no té cap més opció que Ia d'actuar. Aquest darrer posicionament
d'Amnistia Internacional, similar al què s'ha produït també en casos de presos polítics a
Rússia, Polònia o Turquia, li fa més difícil seguir mirant cap a una altra banda. Que l’ONG
de Drets Humans més important del món esmeni Ia plana a un poder fàctic de l'Estat
espanyol no pot quedar impune: ha de tenir conseqüències polítiques directes i ha
d'afectar Ia configuració del futur govern espanyol, que s'autoproclama progressista.
La repressió creixent i imparable que vivim des de fa dos anys no es pot permetre en
democràcia. Des de l’1 d'octubre de 2017, 1600 ciutadans han estat ferits pels cossos i
forces de seguretat per exercir pacíficament els seus drets; el nombre de presos polítics
no para de créixer i tenim més de mil persones perseguides penalment.
La realitat i Ia injustícia acaben aflorant. I Ia comunitat internacional fa temps que
adverteix i demana a l'Estat espanyol que es desprengui dels tics antidemocràtics. Avui
és Amnistia Internacional, però Ia setmana que ve expira el termini donat pel Grup de
Treball de Detencions Arbitràries de les Nacions Unides a Espanya. Després de mesos,
encara esperem una resposta de l'Estat espanyol a la petició perquè es prenguin
mesures i s'acabi amb Ia presó injustificada dels presos i preses polítics.
Es per això que en el Ple de l'ajuntament adoptem els següent acords:
PRIMER. Exigim l'excarceració immediata dels presos i les preses polítiques, el retorn
dels exiliats i exiliades - lliures de tota causa - i l'anul·lació de Ia sentència.
SEGON. Demanem que l'Estat compleixi els més de 50 posicionaments d’entitats i
personalitats internacionals.
TERCER. Exigim a l'Estat espanyol que signi el protocol del conveni europeu de drets
humans. No hi pot haver un govern progressista i defensor dels drets humans que faci
cas omís a informes com el d'Amnistia Internacional i Nacions Unides. És incomprensible
Ia configuració d'un govern progressista a l'Estat que incompleixi els dictàmens dels
organismes més rellevant d'Europa i el món en matèria de drets humans.
QUART. Fer públic aquests acords als canals de comunicació habituals, així com als
grups parlamentaris del Parlament de Catalunya i del Congrés dels Diputats.”
Resultat: Aprovat per 16 vots a favor i 5 vots en contra.
Votació
Els grups municipals d’ERC-AM-AM (9 regidors), Fem Masnou (3 regidors), JxCATUNITS (3 regidors) i CUP-AMUNT (1 regidor), hi voten a favor.
Els grups municipals del PSC-CP (3 regidors) i Cs (2 regidors), hi voten en contra.
L’alcalde aixeca la sessió de la qual, com a secretari general, estenc aquesta acta i la
certifico a l’efecte que en quedi constància degudament, la qual firma el president amb
mi.
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