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La presidència obre l’acte, s’hi despatxen els assumptes inclosos en l'ordre del dia tramès
juntament amb la convocatòria i s’hi adopten els acords següents.
1. - Aprovació, si escau, de l'esborrany de l'acta del Ple ordinari del 21 de novembre
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_201912191900560100_FH.mov&topic=1

S’aprova l’acta del Ple ordinari del 21 de novembre 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_201912191900560100_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_201912191900560100_FH.mov&topic=3

El secretari general dóna compte de la relació de decrets, tramitats electrònicament, que
van del número 2576 de data 14 de novembre de 2019 al número 2783 de data 11 de
desembre de 2019.
Resultat: En resten assabentats.
Els punts 4 i 5 de l’ordre del dia es tracten conjuntament.
4. - Ratificació del Decret d'Alcaldia número 2695, de 27 de novembre de 2019 de
nomenament de les persones representants del Consell de Benestar Social 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_201912191900560100_FH.mov&topic=4

Acord:
“Vist el Decret d’Alcaldia número 2695, de 27 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.
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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 26 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 següents com a representants del
Consell de Benestar Social al Consell de la Vila:
Sra. Hasina Ahmed Tapia, titular
Sr. Foro Mejias Contreras, suplent
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 11
de desembre 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 2695, de 27 de novembre de 2019, en virtut
del qual es nomenen les persones membres anteriorment citades al Consell de la Vila.”
Resultat: Aprovat per 17 vots a favor i 4 vots d’abstenció.
Votació:
Els grups municipals d’ERC-AM-AM (9 regidors), Fem Masnou (3 regidors), PSC-CP (3
regidors) i Cs (2 regidors), hi voten a favor.
Els grups municipals de JxCAT-UNITS (3 regidors) i CUP-AMUNT (1 regidor), s’abstenen.
5. - Ratificació del Decret d'Alcaldia número 2766, d'11 de desembre de 2019, de
nomenament de les persones representants dels Consells d'equipaments de Ca
n'Humet i Els Vienesos 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_201912191900560100_FH.mov&topic=5

Acord:
“Vist el Decret d’Alcaldia número 2766 d’11 de desembre 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.
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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 10 de desembre de 2019, inclòs a l’expedient
X2019008711.
En virtut de tot això, i en ús de les facultats atribuïdes legalment,
RESOLC:
Primer. Nomenar, per aquest mandat, les següents persones com a representants dels
Consells d’equipaments al Consell de la Vila:
En representació del Consell d’equipament Ca N’Humet:
Titular: senyora Antonia Elvira Peña
Suplent: senyora Anna Molinari de Quinto
En representació del Consell d’equipament Els Vienesos:
Titular: senyora Carmen Munguia Serrano
Suplent: senyor Josep Fontanella Homs
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 11
de desembre 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 2766, d’11 de desembre de 2019, en virtut del
qual es nomenen els membres anteriorment citats com a representants dels Consells
d’equipaments al Consell de la Vila.”
Resultat: Aprovat per 17 vots a favor i 4 vots d’abstenció.
Votació:
Els grups municipals d’ERC-AM-AM (9 regidors), Fem Masnou (3 regidors), PSC-CP (3
regidors) i Cs (2 regidors), hi voten a favor.
Els grups municipals de JxCAT-UNITS (3 regidors) i CUP-AMUNT (1 regidor), s’abstenen.
6. - Aprovació del calendari de sessions ordinàries del Ple i de les comissions
informatives per l’any 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_201912191900560100_FH.mov&topic=6
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Acord:
“Relació de fets
Dins del marc de l’organització municipal que fixa l’art. 38 del Reglament d’Organització i
funcionament de les entitats locals, i, de conformitat amb l’article 60.3 del Decret
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de
Règim Local de Catalunya, per acord de Ple adoptat en la sessió extraordinària del dia 4
de juliol de 2019 es va acordar la periodicitat i el règim de sessions ordinàries del mateix
Ple i de les comissions informatives.
Fonaments de Dret
Art. 20 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de règim local.
Art. 60 i concordants de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, aprovada per
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril.
Art. 38 del ROF aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre.
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Serveis Generals amb data 11
de desembre 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 el calendari de sessions ordinàries del Ple i de les comissions
informatives d’aquesta corporació, per al proper any 2020.

Mes

Comissions informatives

Ple

Gener

15

23

Febrer

12

20

Març

11

19

Abril

21

29

Maig

13

21

Juny

10

18

Juliol

8

16

Agost

-

-

Setembre

8

17

Octubre

6

15

Novembre

11

19

Desembre

9

17

Hora

19:00

19:00

Segon. Publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la Província i a l’e-Tauler als efectes
del seu general coneixement.
Tercer. Comunicar aquest acord a tots els diferents departaments de l’Ajuntament per a
la seva constància.”
Resultat: Aprovat per 14 vots a favor, 6 vots en contra i 1 vot d’abstenció.
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Votació:
Els grups municipals d’ERC-AM-AM (9 regidors), PSC-CP (3 regidors) i Cs (2 regidors), hi
voten a favor.
Els grups municipals de Fem Masnou (3 regidors) i JxCAT-UNITS (3 regidors), hi voten
en contra.
El Grup Municipal de la CUP-AMUNT (1 regidor) s’absté.
7. - Modificació del nomenament de representant municipal a l'Assemblea General
de la Xarxa Local de Consum.
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_201912191900560100_FH.mov&topic=7

Acord:
“El la sessió extraordinària del Ple del dia 4 de juliol de 2019 es va nomenar com a
representant de l’Ajuntament a l’Assemblea General de la Xarxa Local de Consum al Sr.
Albert Alfaro Giró, regidor delegat de Consum.
Per Decret d’Alcaldia amb número 2470 de data 31 d’octubre de 2019, es va modificar el
règim de delegació de competències a favor dels regidors i regidores, nomenant a la Sra.
Yulay Martínez Castillo, regidora delegada de Consum.
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Serveis Generals amb data 11
de desembre 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 a la Sra. Yulay Martínez Castillo, regidora delegada de Consum, com a
representant de l’Ajuntament del Masnou a l’Assemblea General de la Xarxa Local de
Consum, fins a fi de la legislatura, deixant sense efecte el nomenament a favor del Sr.
Albert Alfaro Giró efectuat per acord del Ple extraordinari del dia 4 de juliol de 2019.
Segon. Notificar aquest acord a l’Assemblea General de la Xarxa Local de Consum.
Tercer. Publicar-ho a l’e-Tauler als efectes del seu general coneixement.”
Resultat: Aprovat per 20 vots a favor i 1 vot d’abstenció.
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.
8. - Aprovació inicial de l'expedient 33/2019 de modificació crèdit per suplement de
crèdit amb baixa.
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_201912191900560100_FH.mov&topic=8
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Acord:
“Es presenta al departament d’intervenció informes del departament d’Urbanisme i del
departament de Manteniment i Serveis, sol·licitant modificacions de crèdit per fer front a
despeses que no tenen crèdit suficient a l’aplicació pressupostària, i davant la necessitat
de realitzar les despeses previstes anteriorment, comprovat que en el Pressupost vigent
no existeixen els crèdits suficients, de conformitat amb l’article 177 RDL 2/2004, de 5 de
març pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals i
l’article 38 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, es procedeix a proposar una
modificació de crèdit.
Concretament pel que fa al departament d’Urbanisme, i d’acord amb l’informe de
necessitat emès, es fa palesa la necessitat de dotar de major crèdit pressupostari
l’aplicació d’inversions, “Camí del Mig, restitució del terreny en estat anterior”, del qual es
té sentència ferma d’obligat compliment. En aquest cas es pot donar de baixa l’import de
74.347,11 euros de l’aplicació Fons de Contingència, doncs tal com especifica l’article 31
de Llei orgànica d’estabilitat pressupostària aquest Fons es preveu per a “necessitats de
caràcter no discrecional i no previstes en el pressupost inicialment aprovat.
Tanmateix, i d’acord amb els informes de necessitat i tècnic, a l’aplicació pressupostària
d’inversions “Actuacions entorn Complex Esportiu” li manca consignació pressupostària
per satisfer el total de l’escreix d’amidaments ocasionats que correspon al 9’86% de
l’import d’adjudicació. El finançament vindrà donat per la baixa de l’import necessari de
15.624,60 euros de l’aplicació Manteniment i conservació edificis polivalents.
Pel que fa a les despeses ordinàries, i d’acord amb informe tècnic del departament per
finalitzar l’exercici hi ha un seguit de factures corresponents a enllumenat públic que no
es poden imputar a l’exercici corrent. Com que s’ha produït un estalvi en el pagament
dels interessos dels préstecs que aquests Ajuntament té signat amb les diferents entitats
financeres, pel manteniment de l’euribor a tres mesos que s’ha mantingut en valors
negatius, es pot donar de baixa import de 35.000,00 euros per fer front a les despeses de
llum.
Vist l’informe emès per l’interventor.
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Serveis Generals amb data 11
de desembre 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 l’expedient núm. 33/2019, de modificació pressupostària per
suplement de crèdit finançat amb la baixa amb les aplicacions següents:
INCREMENT DESPESES
Aplicació

projecte

Crèdit

modificació

Crèdit Final

UB 15320 61000

2016/2/UB/56

126.205,16

74.347,11

200.552,27

266.335,00

15.624,60

281.959,60

275.000,00

35.000,00

310.000,00

667.540,160

124.971,71

792.511,87

Camí del mig restitució terreny en estat
anterior
UB 45900 60900

2016/2/UB/53

Actuacions entorn Complex Esportiu
MS 16500 22100
Enllumenat Públic
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FINANÇAMENT
Baixa Aplicació

projecte

Crèdit

HI 92900 50000

modificació

Crèdit Final

133.915,06

-74.347,11

59.567,95

178.986,26

-15.624,60

163.361,66

90.015,75

-35.000,00

55.015,75

133.915,06

-124.971,71

8.943,35

Fons de contingència
MS 93300 21200
Manteniment i conservació edificis polivalents
HI 01100 31000
Interessos préstec

Segon.- Exposar al públic el Pressupost esmentat pel termini de quinze dies a la
Intervenció municipal de l’Ajuntament, mitjançant un edicte al BOP i a l’e-tauler de la
corporació als efectes d'examen i possibles reclamacions pels interessats així com al
portal de transparència. Aquest acord es considerarà definitiu si no s’hi produeixen
reclamacions en contra durant el termini d’exposició pública, i entrarà en vigor en
l’exercici al qual es refereix, quan s’hagi complert el que l’article 169 del Reial decret
legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals.”
Resultat: Aprovat per 9 vots a favor, 7 vots en contra i 5 vots d’abstenció.
Votació:
El Grup Municipal d’ERC-AM-AM (9 regidors), hi vota a favor.
Els grups municipals Fem Masnou (3 regidors), JxCAT-UNITS (3 regidors) i CUP-AMUNT
(1 regidor), hi voten en contra.
Els grups municipal del PSC-CP (3 regidors) i Cs (2 regidors), s’abstenen.
9. - Aprovació de l'expedient de contractació i dels plecs de clàusules particulars
per a l'adjudicació del contracte de serveis de neteja d’edificis i dependències
municipals de l’Ajuntament del Masnou (LIC 19/2019).
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_201912191900560100_FH.mov&topic=9

Acord:
“S’ha iniciat expedient, LIC 19/2019, promogut per la regidoria de manteniment, serveis
municipals i paisatge, per a l’adjudicació del contracte de serveis de neteja d’edificis i
dependències municipals de l’Ajuntament del Masnou, mitjançant procediment obert i
diversos criteris d’adjudicació, subjecte a regulació harmonitzada.
En data 2 de desembre de 2019 el responsable de qualitat i serveis, ha emès informe de
necessitats en relació aquesta contractació i als efectes del que disposa l’article 116.4 de
la LCSP.
S’han incorporat a l’expedient el plec de clàusules administratives particulars i el de
prescripcions tècniques particulars que regiran el contracte.
Consta a l’expedient l’informe favorable emès conjuntament pel secretari i per l’interventor
de la corporació.
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Vist el que especifica l’article 117 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del
Sector Públic, pel qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del
Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (en
endavant LCSP) en relació amb l’aprovació de l’expedient de contractació.
D’acord amb el que disposa la disposició addicional segona de la LCSP, apartat segon,
correspon al Ple la competència com a òrgan de contractació, doncs el valor estimat del
contracte supera el 10% dels recursos ordinaris del pressupost i la durada, eventuals
pròrrogues incloses, els quatre anys.
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Serveis Generals amb data 11
de desembre 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 l’expedient per a l’adjudicació del contracte de serveis de neteja d’edificis
i dependències municipals de l’Ajuntament del Masnou promogut per la regidoria de
manteniment, serveis municipals i paisatge, LIC 19/2019 -el qual compleix les
especificacions de l’article 116 de la LCSP-, per procediment obert i diversos criteris
d’adjudicació, i subjecte a regulació harmonitzada, d’acord amb l’establert als articles
131, 145, 146 i 156 a 158 i concordants de la LCSP.
Segon. Aprovar el plec de clàusules administratives particulars i el plec de condicions
tècniques particulars que hauran de regir la contractació.
Tercer. Aprovar la despesa màxima d’aquest contracte per import de 3.099.330,09 euros,
sense IVA; corresponents a un import anual de 1.033.110,03 euros, sense IVA.
L’IVA aplicable és del 21%. En conseqüència, el pressupost màxim de la licitació, IVA
inclòs és de 3.750.189,41 euros, corresponents a un import anual de 1.250.063,14 euros,
IVA inclòs.
La despesa derivada de l’execució del contracte serà imputada al pressupost general de
la corporació de l’exercici 2020 amb càrrec a les aplicacions pressupostàries següents:
MS.32300.22700 Neteja escoles infantil i primària
MS.33300.22700 Neteja equipaments culturals
MS.33700.22700 Neteja equipaments temps lliure
MS.34200.22700 Neteja equipaments esportius
MS.43300.22700 Neteja Casa del Marquès
MS.93300.22700 Neteja edificis polivalents
Tractant-se d’un contracte de tramitació anticipada, l’adjudicació quedarà sotmesa a la
condició suspensiva d’existència de crèdit adequat i suficient per finançar les obligacions
derivades del contracte en l’exercici pressupostari 2020. Així mateix, i al tractar-se d’un
contracte que comporta despeses de caràcter plurianual, la despesa per els exercicis
successius anirà amb càrrec a l’aplicació pressupostària que s’habiliti a tal efecte en
l’exercici corresponent. En conseqüència, se sotmetrà a la condició suspensiva
d’existència de crèdit adequat i suficient per a finançar les obligacions derivades del
contracte en l’exercici corresponent.
El valor estimat del contracte és de 5.682.105,16 euros IVA exclòs, d’acord amb el que
estableixen els articles 101 i concordants de la LCSP. S’ha tingut en compte la durada
inicial del contracte (3 anys), les eventuals pròrrogues anuals (màxim 2 anys) i
modificacions possibles (màxim del 10% del pressupost amb pròrrogues, IVA exclòs).
La data prevista per l’ inici del servei és el dia 1 de març de 2020 o des de la signatura de
l’acta d’inici del servei si aquesta té lloc en una data posterior.
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Quart. Iniciar el procediment de contractació mitjançant la publicació de l’anunci de
licitació en el DOUE i al perfil de contractant del web de l’Ajuntament, de conformitat amb
l’article 135 de la LCSP.
Cinquè. Complir altres tràmits preceptius i impulsar-los fins a la formalització del
contracte.”
Resultat: Aprovat per 14 vots a favor, 4 vots en contra i 3 vots d’abstenció.
Votació:
Els grups municipals d’ERC-AM-AM (9 regidors), PSC-CP (3 regidors) i Cs (2 regidors), hi
voten a favor.
Els grups municipals de Fem Masnou (3 regidors) i CUP-AMUNT (1 regidor), hi voten en
contra.
El Grup Municipal de JxCAT-UNITS (3 regidors), s’absté.
10. - Devolució de la garantia definitiva del contracte de serveis de recollida de
residus, neteja viària, passeig marítim i platges del terme municipal del Masnou
(LIC 8/2014).
Les intervencions corresponents a aquest punt de l’ordre del dia es troben enregistrades a la videoacta. Es poden
consultar a l’enllaç següent:

http://videoacta.elmasnou.cat?meeting=video_201912191900560100_FH.mov&topic=10

Acord:
“En data 17 de juliol de 2014, el Ple municipal va aprovar l’expedient per a l’adjudicació
del contracte de serveis de recollida de residus, neteja viària, passeig marítim i platges
del terme municipal del Masnou.
En data 15 de maig de 2015, el Ple municipal va adjudicar definitivament el contracte de
serveis de recollida de residus, neteja viària, passeig marítim i platges del terme
municipal del Masnou a l’empresa Corporación CLD, Servicios Urbanos de Tratamiento
de Residuos, SL (d’ara endavant, CLD, SL)
L’11 de maig de 2015, l’empresa CLD, SL va constituir una garantia mitjançant aval
bancari per import de 335.106,25 euros, corresponent al 5% del preu d’adjudicació del
contracte.
El contracte amb CLD, SL va ser formalitzat en data 31 de gener de 2016 per un període
de 2 anys des de l’acta d’inici del servei amb la possibilitat de prorrogar-lo per dos anys
més. L’acta d’inici del servei es va signar el dia 15 de febrer de 2016.
El 15 de novembre de 2018, el Ple municipal va executar la sentència núm. 160/2018, de
data 26 de febrer de 2018, de la Sala del Contenciós Administratiu (secció cinquena) del
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que va estimar el recurs contenciós
administratiu interposat per l’empesa Fomento de Construcciones y Contratas, SA (en
endavant FCC), i en conseqüència va anul·lar la resolució núm. 67/2015 de data 13
d’abril de 2015 del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic i l’acord de Ple de
data 14 de maig de 2015 pel qual es va adjudicar el contracte a l’empresa CLD en
execució de l’esmentada Resolució 67/2015.
Aquest acord de Ple va ser notificat a l’empresa CLD, SL en data 21 de novembre de
2018 i en conseqüència, CLD. SL va finalitzar la prestació dels seus serveis amb
l’Ajuntament del Masnou el dia 31 de desembre de 2018.
11

Acta del Ple de l'Ajuntament del Masnou

Sessió núm. PLE2019000019

19 de desembre de 2019

La clàusula 33.3 del Plec de clàusules administratives particulars fixa com a termini de
garantia del contracte, sis mesos des de la data de l’acta de recepció.
L’acta de recepció del serveis prestats es va signar en data 17 de maig de 2019. En la
mateixa, el responsable del contracte manifesta que els serveis objecte del contracte han
estat executats per l’empresa adjudicatària amb estricta subjecció al plec de clàusules
administratives i al plec de prescripcions tècniques del contracte i sota la supervisió dels
serveis tècnics del departament de manteniment i serveis de l’Ajuntament.
En data 21 de novembre de 2019, CLD, SL va presentar una instància a l’Ajuntament del
Masnou sol·licitant la devolució de la fiança constituïda mitjançant aval bancari.
En data 25 de novembre de 2019 el responsable del contracte ha emès el corresponent
informe, en el que dóna compte de l’execució i la finalització satisfactòria del contracte i
s’informa favorablement del retorn de la garantia, d’acord amb el que es preveu la
clàusula 33.3 del plec de clàusules administratives particulars
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Serveis Generals amb data 11
de desembre 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 devolució de la fiança constituïda mitjançant aval bancari per import
de 335.106,25 euros que CLD, SL amb CIF B08173411, va constituir com a garantia
definitiva del contracte de serveis de recollida de residus, neteja viària, passeig marítim i
platges del terme municipal del Masnou.
Segon. Notificar aquest acord a CLD, SL.
Tercer. Comunicar aquest acord al departament d’Intervenció i Tresoreria.”
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), PSC-CP (3 regidors) i Cs (2 regidors), hi
voten a favor.
El Grup Municipal de JxCAT-UNITS (3 regidors), hi vota en contra.
Els grups municipals de Fem Masnou (3 regidors) i CUP-AMUNT (1 regidor), s’abstenen.
11. - Massa salarial personal laboral 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_201912191900560100_FH.mov&topic=11

Acord:
“Vist que l’article 103 bis 1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del
Règim Local, disposa que les corporacions locals aprovaran anualment la massa salarial
del personal laboral del sector públic local respectant els límits i les condicions que
s’estableixin amb caràcter bàsic en la corresponent llei de pressupostos generals de
l’Estat.
Vist que l’article 3.Quatre 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, la massa salarial del personal laboral, que es podrà incrementar en el
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percentatge màxim d’un 2,25 per cent, en termes d’homogeneïtat per als dos períodes
objecte de comparació, està integrada pel conjunt de les retribucions salarials i
extrasalarials meritades per aquest personal en l’any anterior, tenint en compte
l’increment anual consolida del 1,75 per cent autoritzat per a 2018; exceptuant en tot cas
les prestacions i indemnitzacions de la Seguretat Social, les cotitzacions al sistema de la
Seguretat Social a càrrec de l’empleador, les indemnitzacions corresponents a trasllats,
suspensions o acomiadaments i les indemnitzacions per despeses que hagués realitzat el
treballador.
Vist que les retribucions salarials i extrasalarials pel personal laboral en l’exercici 2019 en
termes d’homogeneïtat respecte de l’exercici 2018 puja la quantitat de 3.205.080,26
euros.
Vist l’informe del departament de Recursos Humans que transcrit literalment diu:
“Antecedents
El Ple de 20 de desembre de 2018 va aprovar la massa salarial del personal laboral de
2018 per un import de 3.150.410,09 euros, la qual va ser publicada en el BOP de 7 de
gener de 2019.
La liquidació de l’exercici 2018 respecte de les retribucions salarials i extrasalarials
meritades pel personal laboral ha estat de 2.922.652,41 euros, en la que no s’han inclòs
les despeses per acció social.
Aquesta quantitat surt del total meritat pel personal laboral pel concepte salarials i
extrasalarials aplicats a la econòmica 13, 14 i 15, i descomptant les retribucions
abonades per subvencions d’altres administracions (plans ocupacionals, AODL, etc).
Fonaments de dret
L’article 103 bis de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les bases de Règim Local
estableix les Corporacions locals aprovaran anualment la massa salarial del personal
laboral del sector públic local respectant els límits i les condicions que s’estableixin amb
caràcter bàsic en la corresponent Llei de Pressupostos Generals de l’Estat.
La massa salarial aprovada serà publicada en la seu electrònica de la Corporació i en el
Butlletí Oficial de la Província en el termini de 20 dies.
L’article 3.Quatre 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, la
massa salarial del personal laboral, que es podrà incrementar en el percentatge màxim
previst en l’apartat dos d’aquest article, en termes d’homogeneïtat per als dos períodes
objecte de comparació, està integrada pel conjunt de les retribucions salarials i
extrasalarials meritades per aquest personal en l’any anterior, tenint en compte
l’increment anual consolida del 1,75 per cent autoritzat per a 2018.
S’exceptuen, en tot cas:
a) Les prestacions i indemnitzacions de la Seguretat Social.
b) Les cotitzacions al sistema de la Seguretat Social a càrrec de l’empleador.
c) Les indemnitzacions corresponents a trasllats, suspensions o acomiadaments.
d) Les indemnitzacions o suplidos per despeses que hagués realitzat el treballador.
L’apartat Dos d’aquest mateix article estableix que en l’any 2019, les retribucions del
personal al servei del sector públic no podran experimentar un increment global superior
al 2,25 per cent respecte a les vigents a 31 de desembre de 2018, en termes
d’homogeneïtat per al dos períodes de la comparació, tant pel que respecte a efectius de
personal como a l’antiguitat del mateix i sense considerar a tals efectes les despeses
d’acció social que, en termes globals, no podran experimentar cap increment en 2019
respecte als de 2018. A aquest respecte, es considera que les despeses en concepte
d’acció social són beneficis, complements o millores diferents a les contraprestacions pel
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treball realitzat la finalitat de les quals és satisfer determinades necessitats conseqüència
de circumstàncies personals del citat personal al servei del sector públic.
A més de l’anterior, si l’increment del Producte Interior Brut (PIB) a preus constants en
2018 arribés o superés el 2,5 per cent s’afegirà, amb efectes de 1 de juliol de 2019, un
altre 0,25 per cent d’increment salarial.
A més, es podrà autoritzar un incremento addicional del 0,25 per cent de la massa
salarial per a, entre 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 las Administracions i resta d’entitats del sector públic definit en aquest
article en situació de superàvit pressupostari en el exercici 2018, aquest increment
addicional podrà arribar al 0,3 per cent.
Relació de fets
Com s’ha indicat als antecedents la massa salarial del personal laboral de l’exercici 2018
es va aprovar per un import de 3.150.410,09 euros.
Comparant la massa salarial aprovada l’exercici 2018 i la liquidació s’ha de tenir en
compte les següents incidències en diversos llocs de treball:
a) Llocs de treball vacants que no s’han cobert (xofer 1a, cap d’equip, oficial 1a fuster,
operaris de neteja),
b) Diferents situacions administratives que s’ha produït: Serveis especials, reduccions de
jornada per conciliació familiar, maternitats, paternitats, incapacitats temporals, etc.
Cosa que fa que la liquidació sigui inferior a la massa salarial aprovada.
En la normativa d’aquest exercici no s’ha inclòs en el càlcul de la massa salarial les
despeses d’acció social, per la qual cosa s’ha d’indicar que la massa salarial de l’exercici
2018 sense despeses d’acció social hagués estat 3.106.548,00 euros.
Per a aprovar la massa salarial de 2019 hem de comparar els dos períodes en termes
d’homogeneïtat, per tant comparant els llocs de treball existents, i tenir en compte el
següent:
a) S’ha procedit a l’increment d’un 2,25 per cent de les retribucions respecte de l’exercici
2018, sobre les retribucions a 31 de desembre de 2018, les quals tenien l’increment
consolidat del 1,75 per cent.
b) S’ha aprovat un increment addicional del 0,3 per cent de la massa salarial de l’exercici
2019, que té efectes des de 1 de gener de 2019, i que ha estat destinat íntegrament a
personal laboral, conforme l’acord de Ple de 21 de novembre de 2019.
c) L’increment d’antiguitat en termes d’homogeneïtat per als dos períodes objecte de
comparació.
Amb tot això, la massa salarial del personal laboral conforme als efectius de personal per
a l’exercici 2019, aplicant l’increment del 2,25 per cent, i el 0,3 per cent, que té efectes
des de 1 de gener de 2019 és de 3.205.080,26 comptabilitzats els conceptes salarials i
extrasalarials.
Propostes
Que es presenti al Ple de l’Ajuntament, per ser-ne l’òrgan competent, l’expedient per a
aprovar la massa salarial del personal laboral de l’any 2019 per un import de
3.205.080,26.”
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Serveis Generals amb data 11
de desembre 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:
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Primer. Aprovar la massa salarial del personal laboral d’aquest ajuntament per a l’exercici
2019 per un import de 3.205.080,26 euros, conforme l’article 103 bis 1 de la Llei 7/1985,
de 2 d’abril, reguladora de les bases del Règim Local, i l’article 3.Quatre del Real Decretllei 24/2018, de 21 de desembre, pel que s’aproven mesures urgents en matèria de
retribucions en l’àmbit del sector públic, en el que es manifesta que la massa salarial del
personal laboral està integrada pel conjunt de les retribucions salarials i extrasalarials
meritades per aquest personal en l’any anterior, tenint en compte l’increment anual
consolidat del 1,75 per cent autoritzat per a 2018, i els increments retributius de l’exercici
2019.
Segon. Publicar la massa salarial personal laboral al Butlletí Oficial de la Província (BOP)
i a l’e-Tauler.”
Resultat: Aprovat per 14 a favor i 7 vots d’abstenció.
Votació:
Els grups municipals d’ERC-AM-AM (9 regidors), PSC-CP (3 regidors) i Cs (2 regidors), hi
voten a favor.
Els grups municipals de Fem Masnou (3 regidors), JxCAT-UNITS (3 regidors) i CUPAMUNT (1 regidor), s’abstenen.
12. - Acord per autoritzar a l'AMTU a rebre, a compte del municipi de El Masnou, els
pagaments de l'Autoritat del Transport Metropolità (ATM) de l'Àrea de Barcelona
resultants dels convenis de col·laboració entre ambdues entitats.
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_201912191900560100_FH.mov&topic=12

Acord:
“Vist que en data 21 de setembre de 2001, es va constituir l’Associació AGRUPACIÓ DE
MUNICIPIS TITULARS DEL SERVEI DE TRANSPORT URBÀ DE LA REGIÓ
METROPOLITANA DE BARCELONA (AMTU), actualment ASSOCIACIÓ DE MUNICIPIS
PER LA MOBILITAT I EL TRANSPORT URBÀ, d’àmbit nacional i amb la finalitat de
contribuir en la millora constant del transport públic col·lectiu de viatgers dels municipis
membres, així com de la mobilitat en general. L’AMTU per aconseguir aquest propòsit,
articula les eines de cooperació i col·laboració entre les administracions que la
composen, i amb altres institucions i organismes titulars o que intervenen en el sector del
transport públic, mitjançant l’establiment dels oportuns convenis que pugui formalitzar en
representació dels municipis associats.
Vist que en data 28 de maig de 2002, mitjançant el Decret 151/2002, es van modificar els
estatuts de l’Autoritat del Transport Metropolità (ATM), amb la finalitat de regular la
representació, en els seus òrgans de govern, dels municipis de la regió metropolitana no
integrats en l’àmbit de l’EMT (actualment l’AMB) i titulars de serveis de transport públic
col·lectiu, representats per l’AMTU. L’adhesió de l’AMTU a l’ATM de l’àrea de Barcelona
s’articula mitjançant el conveni que ambdues entitats van formalitzar el 18 de novembre
de 2002.
Atès que durant els anys 2006-2017, la Generalitat de Catalunya, l’ATM i l’AMTU van
signar tres convenis de col·laboració que tenien com a objecte la millora del transport
públic col·lectiu urbà dels municipis associats a l’AMTU dins de l’RMB els dos primers, i
urbà i interurbà dels municipis associats a l’AMTU i de l’àmbit de l’ATM pel conveni 20152017, mitjançant l’atorgament d’ajuts. En el tercer conveni s’amplia doncs l’àmbit als
municipis dins de tot el Sistema Tarifari Integrat de l’àrea de Barcelona.
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Vist que en data 5 de setembre de 2018, se signa el quart conveni de col·laboració entre
l’ATM i l’AMTU. Aquest quart conveni de col·laboració, fixa que l’ATM aportarà aquest
any 7 milions d’euros a l’AMTU, més 1 milió d’euros per implantar el Transport Flexible a
l’àmbit de l’ATM de l’àrea de Barcelona.
Vist que en data 27 de maig de 2019, se signa el cinquè conveni de col·laboració entre
l’ATM i l’AMTU. Aquest cinquè conveni de col·laboració, fixa que l’ATM aportarà aquest
any 7,3 milions d’euros a l’AMTU destinats a millores en la xarxa de transport públic urbà i
interurbà de les entitats associades i 1,5 milions per al Transport Flexible.
Atès que els ajuntaments associats a l’AMTU, en el moment de la seva adhesió,
formalitzen la delegació de la seva representació en l’AMTU com a interlocutora única
davant la Generalitat de Catalunya i l’ATM en matèria de transport públic i mobilitat. Així
que, en acompliment dels pactes i execució dels convenis entre l’AMTU i l’ATM, l’AMTU
realitza cada any la proposta econòmica de distribució del fons entre els municipis i
tramet a l’ATM l’acord de distribució aprovat pels òrgans de govern de l’AMTU, detallant
el repartiment assignat a cada municipi, així com tota la documentació justificativa
conforme els municipis compleixen amb les condicions que es detallen al conveni.
Atès que el conveni també estableix que, una vegada l’ATM rebi la proposta de distribució
econòmica, detallant el repartiment assignat a cada municipi i aportada la documentació
acreditativa, es procedirà al pagament de l’import directament a l’AMTU, amb caràcter
trimestral, que procedirà acte seguit al pagament a cadascun dels municipis.
Atès que per a poder realitzar aquests pagaments directament a l’AMTU destinats als
municipis, és necessari que prèviament l’AMTU acrediti front a l’ATM l’autorització
expressa dels municipis afectats de rebre l’AMTU pagaments a compte seu.
Vist que el municipi del Masnou forma part de l’AMTU per acord del Ple municipal de data
16 de novembre de 2006.
Vist l’informe favorable emès en data 27 de novembre de 2019 per la tècnica de Mobilitat
i Via Pública sobre l’aprovació per l’autorització de l'AMTU a rebre, a compte del municipi
de El Masnou, els pagaments de l'Autoritat del Transport Metropolità (ATM) de l'àrea de
Barcelona resultants dels convenis de col·laboració entre ambdues entitats.
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Territori amb data 11 de
desembre 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 l’Associació de municipis per la Mobilitat i el Transport Urbà (AMTU)
a rebre, a compte del municipi del Masnou, els pagaments de l’Autoritat del Transport
Metropolità (ATM) de l’àrea de Barcelona resultants dels convenis de col·laboració entre
ambdues entitats.
Segon.- Trametre aquest acord a l’AMTU i a l’ATM de l’àrea de Barcelona.”
Resultat: Aprovat per 20 vots a favor i 1 vot d’abstenció.
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.
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13. - Primera pròrroga del Conveni entre el Departament de Territori i Sostenibilitat
de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, l'Autoritat del Transport
Metropolità, l'Ajuntament del Masnou i l'Empresa Casas, SA per a la millora de les
comunicacions mitjançant la millora dels serveis regulars de transport públic de
viatgers urbà i interurbà 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_201912191900560100_FH.mov&topic=13

Acord:
“Vista la minuta del conveni entre el Departament de Territori i Sostenibilitat de
l’Administració de la Generalitat de Catalunya, l’Autoritat de Transport Metropolità,
l’Ajuntament del Masnou i l’empresa Casas, SA per a la millora de les comunicacions
mitjançant la millora dels serveis regulars de transport públic de viatgers urbà i interurbà
al Masnou.
Atès que l’Ajuntament del Masnou considera necessari mantenir i millorar l’oferta de
transport públic urbà i interurbà del Masnou assegurant la seva deguda connexió i
coordinació a fi de garantir un millor servei als usuaris, a través de la signatura d’un
conveni entre el Departament de Territori i Sostenibilitat de l’Administració de la
Generalitat de Catalunya, l’Autoritat de Transport Metropolità, l’Ajuntament del Masnou i
l’Empresa Casas, SA.
Vist l’informe favorable emès en data 2 de desembre de 2019 per la tècnica de Mobilitat i
Via Pública en relació amb el conveni entre el Departament de Territori i Sostenibilitat de
l’Administració de la Generalitat de Catalunya, l’Autoritat de Transport Metropolità,
l’Ajuntament del Masnou i l’empresa Casas, SA.
Atès el que estableix l’article 30.1 de la Llei 12/1987, de 28 de maig, de regulació del
transport de viatgers per carretera mitjançant vehicles de motor, en concordança amb els
articles 57 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local, en la
redacció donada per la Llei 27/2013, de 30 de desembre, de racionalització i sostenibilitat
de l’Administració Local (en endavant LRSAL) i 191 del Decret legislatiu 2/2003, de 28
d’abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Territori amb data 11 de
desembre 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 primera pròrroga del conveni entre el Departament de Territori i
Sostenibilitat de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, l’Autoritat de Transport
Metropolità, l’Ajuntament del Masnou i l’empresa Casas, SA per a la millora de les
comunicacions mitjançant la millora dels serveis regulars de transport públic de viatgers
urbans i interurbà al Masnou.
Segon. Facultar l’alcalde per a la gestió posterior i la signatura de tots els documents
necessaris per fer efectiu l’acord anterior.
Tercer. Notificar el present acord al Departament de Territori i Sostenibilitat de
l’Administració de la Generalitat de Catalunya, a l’Autoritat del Transport Metropolità i a
l’Empresa Casas, SA.”
Resultat: Aprovat per 12 vots a favor, 4 vots en contra i 5 vots d’abstenció.
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Votació:
Els grups municipals d’ERC-AM-AM (9 regidors) i JxCAT-UNITS (3 regidors), hi voten a
favor.
Els grups municipals de Fem Masnou (3 regidors) i la CUP-AMUNT (1 regidor), hi voten
en contra.
Els grups municipals del PSC-CP (3 regidors) i Cs (2 regidors), s’abstenen.
13.1 Aprovació de les tarifes de transport urbà de viatgers per l'any 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_201912191900560100_FH.mov&topic=14

Resultat de la urgència: Aprovada per 16 vots a favor i 5 vots d’abstenció.
Votació de la urgència:
Els grups municipals d’ERC-AM-AM (9 regidors), Fem Masnou (3 regidors), PSC-CP (3
regidors) i CUP-AMUNT (1 regidor), hi vota a favor.
Els grups municipals de JxCAT-UNITS (3 regidors) i Cs (2 regidors), s’abstenen.
Acord:
“Vist que el 15 de maig de 2007 es va signar el conveni d’adhesió dels serveis urbans del
municipi del Masnou al sistema tarifari integrat de l’Autoritat del Transport Metropolità,
ATM.
Atès que l’annex 7 d’aquest conveni establia l’adequació de preus dels títols propis al nivell
de preus del sistema tarifari integrat, en què es fixava que a partir de l’any 2010 el bitllet
senzill seria el 100% del preu que establís l’ATM i el bitllet reduït seria el 10% del valor que
establís per a la T-10.
Vist que l’11 de maig de 2011, d’acord amb el que establia la clàusula 10 del conveni,
aquest va ser denunciat per l’Operador Transport Urbans del Masnou, SL, de manera que
va ser necessària la subscripció d’un nou conveni. Que aquest nou conveni, signat en data
23 de desembre de 2011, no va modificar allò establert a l’Annex 7 del conveni anterior en
relació a les tarifes dels títols propis.
Vist que en data 4 de desembre de 2019 l’ATM va comunicar als ajuntaments la nota de
premsa i documentació emesa en relació ala Gama de títols i tarifes per l’any 2020, que
el Consell d’Administració de l’ATM aprovarà el proper dia 12 de desembre de 2019 les
tarifes del transport públic que regiran en el Sistema Tarifari Integrat a partir de l’1 de
gener de 2020.
Vist que en data 11 de desembre de 2019 l’Associació de municipis per la Mobilitat i el
Transport Urbà (AMTU) va enviar comunicat als seus associats, entre ells l’Ajuntament
del Masnou, sol·licitant al consell d’administració de l’ATM ajustos a la política tarifaria de
l’any 2020, amb el sentit següent:





Manteniment de l’ús multipersonal de la targeta T-casual de 2 a més zones
Congelació del preu de la targeta monomodal (no integrat) d’1 zona per al
transports urbans de les corones 2 a 6
Congelació del preu dels packs especials per al Berguedà i el Ripollès
Compensació als ajuntaments per la davallada de la tarifa mitjana dels títols
integrats en els seus serveis urbans
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Estudiar la viabilitat d’integrar el bitllet senzill, amb les mateixes característiques
de comercialització que els títols integrats (màquines de venda automàtica,
estancs, quioscos...)
Estudiar la creació d’una targeta per a famílies multipersonal amb un nombre de
viatges a determinar i sense límit temporal

Atès que el Consell d’Administració de l’ATM celebrat el dia 12 de desembre de 2019 ha
aprovat les tarifes del transport públic que regiran en el Sistema Tarifari Integrat a partir de
l’1 de gener de 2020.
Vist l’informe favorable emès en data 18 de desembre de 2019 per la tècnica de Mobilitat i
Via Pública, d’aprovació de les tarifes de transport urbà de viatgers per a l’any 2020, a
partir del que estableix l’Annex 7 del conveni d’adhesió al Sistema Tarifari Integrat signat
en 2007.
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 les tarifes de transport urbà de viatgers per a l’any 2020, el qual estableix
les següents tarifes per als títols propis:
a) Bitllet senzill: 2,40 euros.
b) Bitllet reduït: 1,00 euros.
Segon.- Notificar aquest acord a la Comissió de Preus de Catalunya, a l’empresa CASAS,
SA, i a l’Autoritat del Transport Metropolità.
Tercer.- Publicar el present acord mitjançant un edicte al BOPB i a l’e-tauler de la
Corporació.”
Resultat: Aprovat per 13 vots a favor, 6 vots en contra i 2 vots d’abstenció.
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) i JxCAT-UNITS (3 regidors), hi voten
en contra.
El Grup Municipal de Cs (2 regidors), s’absté.
14. - 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_201912191900560100_FH.mov&topic=15

15. - 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_201912191900560100_FH.mov&topic=15

A proposta de la presidència es fa un recés.
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16. - Moció presentada pel Grup Municipal de Fem Masnou per l'elaboració d'un
programa municipal per a la prevenció i atenció de l'abús sexual infantil.
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_201912191900560100_FH.mov&topic=16

Acord:
“L’abús sexual infantil és un tipus de maltractament psicològic, emocional, sexual i físic
contra la infància que constitueix un delicte. Malgrat la dificultat per disposar de dades
reals, es calcula que un de cada cinc nens i nenes a Europa patirà abusos sexuals al llarg
de la seva infància. Aquestes xifres demostren que els abusos sexuals no constitueixen
casos excepcionals i aïllats, sinó que es donen de manera molt freqüent en la societat
actual.
L’abús sexual té greus conseqüències psicològiques, emocionals i de salut física en els
nens i nenes, fins i tot en etapes de la vida posteriors a la infància. Aquests efectes poden
anar des de la culpa, la vergonya o la baixa autoestima, fins a la depressió, els trastorns
alimentaris o el desenvolupament disfuncional de la sexualitat.
Hi ha, a més a més, un biaix de gènere tant pel que fa a les persones abusadores (el
90% són homes) com pel que fa a les persones abusades, entre les quals el percentatge
de nenes supera en més d’un 10% el percentatge de nens. És per això que l’abús sexual
es classifica sovint com un tipus de violència masclista.
Es calcula que el 60 % de les víctimes mai demanarà ajuda, tant perquè l'abús sovint va
acompanyat de xantatge, manipulació i amenaces, com perquè encara és un tema tabú
del qual no se’n parla prou ni s'aborda de manera clara i ferma. En aquest marc, les
administracions, sobretot les locals, haurien de convertir-se en la veu dels nens, nenes i
adolescents que pateixen abusos sexuals i complir amb el deure de protegir els infants de
tot tipus de violència i maltractament, tal i com es pot llegir en els articles 19 i 34 de La
Convenció dels Drets dels Infants.
Al Masnou es va destapar no fa gaire un cas d'abusos sexuals a menors que potser
s'hauria pogut evitar o detectar i atendre molt més aviat si la societat civil hagués estat
molt més sensibilitzada sobre el tema i l'administració local hagués comptat amb un pla o
programa integral de prevenció i atenció de l'abús sexual infantil.
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Comunitat i Persones amb data
11 de desembre de 2019.
És per tot el que hem exposat que el Grup Municipal de Fem Masnou proposa al ple
l'adopció dels següents acords:
1. Elaborar, prèvia prospecció i durant el primer semestre del 2020, un programa
municipal per a la prevenció i l'atenció de l'abús sexual infantil, l'objectiu general del qual
ha de ser garantir la tolerància zero amb aquest tipus de maltractament, de manera que
El Masnou es converteixi en un poble segur i protector pels infants.
2. Assignar una partida pressupostària extraordinària per poder concretar l’objectiu
general del programa en els següents objectius específics:
- Assegurar-se que en els centres educatius, de salut i equipaments o serveis destinats a
les activitats amb nens i adolescents es coneix i s'aplica El Protocol marc d’actuacions
contra el maltractament a infants i adolescents de Catalunya (2016). Fer-ne un seguiment
i una avaluació periòdics de la seva aplicació i elaborar, si s'escau, protocols específics
pels diferents centres i equipaments.
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- Fer que els equipaments municipals siguin espais segurs per als infants i adolescents.
- Promoure, en els centres educatius i de lleure, tallers i activitats perquè els infants del
Masnou aprenguin a identificar les situacions de risc i desenvolupin mecanismes i
estratègies d’autoprotecció per fer-hi front o per demanar ajuda en cas de patir un abús
sexual.
- Implementar, en els centres educatius i de lleure, tallers i activitats perquè els infants i
adolescents coneguin els riscos associats als entorns virtuals per tal que evitin les
conductes de risc, adoptin les mesures de prevenció necessàries i en facin un ús
responsable.
- Implicar, en la implementació i promoció d’aquests tallers i activitats en els centres
educatius i de lleure, a les AMPA, AFA i altres associacions i entitats, i destinar una línia
d’ajuts directes per tal que aquestes associacions puguin fer efectius els tallers i les
activitats durant el 2020.
- Impulsar campanyes de sensibilització perquè la població en general conegui les
dimensions i conseqüències de l'abús sexual infantil.
- Impartir activitats de formació adreçades a les famílies perquè tinguin pautes
d’identificació, detecció, actuació i derivació.
- Formar els professionals de diferents àmbits relacionats amb la infància (educació,
salut, lleure, esport, policia, serveis socials) en el coneixement dels drets dels infants i en
la detecció dels indicadors de maltractament.
- Promoure, a través de programes d'educació destinats a les famílies, una criança
positiva, que respecti el dret dels infants a ser escoltats.
- Fomentar l'escolta activa d'infants i adolescents mitjançant la creació d'espais de
confiança en tots els serveis destinats a aquesta franja d'edat.
- Treballar perquè les diferents entitats, organismes i professionals competents en la
prevenció, la detecció i l'atenció de l’abús sexual infantil actuïn de manera coordinada.
- Assegurar el tractament terapèutic a tots els infants i adolescents que hagin patit abús,
3. Prendre com a referència per l'elaboració del programa els documents següents (entre
d’altres):
La Convenció dels drets dels infants (1989); L’Observació núm. 13 del Comitè dels Drets
dels Infants de les Nacions Unides (2011); El Protocol marc d’actuacions contra el
maltractament a infants i adolescents de Catalunya (2016); L’informe del síndic de
greuges sobre l’abús sexual infantil a Catalunya (2016).
4. Incorporar la perspectiva de gènere en l’enfocament i en el conjunt de propostes
d'actuació recollides en el programa.
5. Comptar, en l'elaboració del programa, amb l'assessorament d’entitats/institucions
expertes en l’àmbit de l'abús sexual infantil, com pot ser la Fundació Vicki Bernadet, Save
the Children o altres.
6. Contactar amb municipis que disposin d'un pla o programa de prevenció i atenció de
l'abús sexual infantil per recollir-ne idees i suggeriments.
7. Comunicar aquests acords a la població en general, amb especial èmfasi en els
centres educatius, centres de salut, policia local i aquelles entitats i espais amb
participació d’infants.”
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Resultat: Aprovat per 12 vots a favor i 9 vots d’abstenció.
Votació:
Els grups municipals de Fem Masnou (3 regidors), PSC-CP (3 regidors), JxCAT-UNITS (3
regidors), Cs (2 regidors) i CUP-AMUNT (1 regidor), hi vota a favor.
El Grup Municipal d’ERC-AM-AM (9 regidors), s’absté.
16.1 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_201912191900560100_FH.mov&topic=17

Resultat de la urgència: Aprovada per 12 vots a favor i 9 vots en contra.
Votació de la urgència:
Els grups municipals de Fem Masnou (3 regidors), PSC-CP (3 regidors), JxCAT-UNITS (3
regidors), Cs (2 regidors) i CUP-AMUNT (1 regidor), hi vota a favor.
El Grup Municipal d’ERC-AM-AM (9 regidors), hi vota en contra.
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.
- 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.
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:
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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'Acllida, 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. Afavorir la comunicació, el diàleg i el coneixement mutu entre les persones.
2. Estimular la participació de totes les persones en la vida social i comunitària,
compartint experiències.
3. Dinamitzar espais de reflexió en relació al treball en xarxa.
4. Fomentar els drets i deures de les persones en relació a la convivència en el poble.
5. Lluitar contra prejudicis i promoure el respecte per les persones.
6. Prevenir conductes incíviques o activitats conflictives.
7. 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. 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.
2. Abordar la rumorologia, els prejudicis i els estereotips a través d'accions
pedagògiques.
3. 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.
4. Impulsar el coneixement mutu dels diversos col•lectius que formen part de la nostra
comunitat.
5. Potenciar de forma inclusiva la participació de la població estrangera en la vida
comunitària a través d'accions socials.
6. Oferir activitats dirigides a col·lectius amb menys oportunitats d'autoorganització.
exemple, en joves d'entre 12 i 16 anys.

Per

7. 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.
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Cinquè. Comunicar l'adopció d'aquests acords a la Generalitat de Catalunya, a les
diferents entitats i agents implicats de la nostra vila.”
Resultat: Aprovat per 10 vots a favor, 9 vots en contra i 2 vots d’abstenció.
Votació:
Els grups municipals de Fem Masnou (3 regidors), PSC-CP (3 regidors), JxCAT-UNITS (3
regidors) i CUP-AMUNT (1 regidor), hi vota a favor.
El Grup Municipal d’ERC-AM-AM (9 regidors), hi vota en contra.
El Grup Municipal de Cs (2 regidors), s’absté.
16.2 Moció presentada pel Grup Municipal de Fem Masnou per impulsar mesures
d'urgència en favor de les persones sense llar.
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_201912191900560100_FH.mov&topic=18

Resultat de la urgència: No aprovada per 11 vots en contra i 10 vots a favor.
Votació de la urgència:
Els grups municipals Fem Masnou (3 regidors), PSC-CP (3 regidors), JxCAT-UNITS (3
regidors) i CUP-AMUNT (1 regidor), hi voten a favor.
Els grups municipals d’ERC-AM-AM (9 regidors) i Cs (2 regidors), hi voten en contra.
16.3 Declaració institucional presentada pel Grup Municipal de JxCAT-UNITS de
suport al comunicat de la coordinadora preservem El Maresme davant les noves
tarifes de transport.
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_201912191900560100_FH.mov&topic=19

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), hi voten
a favor.
Acord:
“Davant dels últims esdeveniments respecte de la reforma de les taxes del transport
públic anunciada per l'Autoritat del Transport Metropolità, la Coordinadora preservem El
Maresme a emès el següent comunicat al respecte:
Des de la Coordinadora Preservem el Maresme, plataforma que agrupa diferents entitats i
persones en defensa del territori i la mobilitat sostenible, manifestem el nostre rebuig a la
reforma de les taxes del transport públic anunciada ahir per l'Autoritat del Transport
Metropolità.
El Maresme és, històricament, una comarca castigada en l'àmbit de la mobilitat. Els
peatges de la C-32, els primers de tot l'estat, el desbordament de la N-II i l'elevada
incidencialitat de la línia R1 són només alguns dels greuges que patim des de fa dècades
els veïns del Maresme.
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Des de la coordinadora creiem que és un avenç positiu i necessari abaixar un 25% el
preu dels bitllets d'ús freqüent (T-mes i T-jove), tanmateix, veiem amb preocupació la
penalització que suposa l'increment d'un 11 % dels títols de “transport casual” (antiga T10), que és el títol més utilitzat entre els usuaris.
En una comarca prou castigada en la mobilitat, penalitzar l'ús esporàdic en un transport
públic deficient sense que aquesta comporti un acompanyament en millores de les línies i
infraestructures que es troben en estats lamentables només estimularà l'ús del transport
privat, agreujant així els problemes de sobrecàrrega i sinistralitat de la N-II, entre d'altres
vies, i creant un elevat cost ambiental.
A més, trobem molt greu que els títols d'ús casual es converteixin en bitllets unipersonals,
ja que aquest canvi comporta una penalització extra a la mobilitat grupal o per famílies,
fent així més atractiu l'ús del transport privat amb els problemes que això comporta per a
la comarca i l'ambient.
Cal recordar, a més, que la comarca pateix un greuge comparatiu amb d'altres territoris a
causa de l'actual tarificació per corones que discrimina els pobles per raó de la seva
ubicació i no de la distància amb Barcelona.
Per a tot això creiem que la solució per a incrementar el nombre d'usuaris habituals en el
transport públic a la comarca passa per la millora de les línies ferroviàries, que
actualment es troben en un estat molt deficient, i la creació d'una xarxa de transport
públic real i efectiva amb els pobles de l'interior de la comarca, i no per l'augment de preu
de cap tipus de títol de transport.
Des de la Coordinadora seguirem defensant un transport públic de qualitat i una comarca
lliure de peatges i contaminació. Que no ens trinxin la comarca!
Es per això que proposem al Ple de l'Ajuntament l'adopció els següent acords:
PRIMER. Donar suport al comunicat de la Coordinadora preservem El Maresme.
SEGON. Donar trasllat del contingut i dels acords d'aquesta declaració institucional a
l'Autoritat del Transport Metropolità, a la Generalitat de Catalunya i a la Coordinadora de
Preservem el Maresme.
TERCER. Fer públic aquests acords als canals de comunicació habituals.”
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.
16.4 Declaració institucional presentada pel Grup Municipal d'ERC-AM per reclamar
la nul·litat de la sentència i la llibertat immediata d'Oriol Junqueras i la resta de
presos i preses polítiques.
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_201912191900560100_FH.mov&topic=20

Resultat de la urgència: Aprovada per 19 vots a favor i 2 vots en contra.
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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) i CUP-AMUNT (1 regidor), hi voten a favor.
El Grup Municipal de Cs (2 regidors) hi vota en contra.
Acord:
“El Tribunal de Justícia de la Unió Europea ha dictat sentència, en data 19 de desembre
de 2019, que reconeix la immunitat d’Oriol Junqueras. La justícia ha arribat des d’Europa,
determinant que la immunitat d’un eurodiputat és vigent des que es proclamen de forma
definitiva els resultats de les eleccions, desvinculant-ho del procediment intern dels estats
membres.
Això significa, per tant, que des del passat mes de maig, quan es van celebrar les
darreres eleccions europees, Oriol Junqueras, i la resta de polítics catalans escollits com
a eurodiputats, Carles Puigdemont i Toni Comín, han vist vulnerats els seus drets.
És el torn, per tant, de la justícia espanyola. Exigim que de forma immediata el Tribunal
Suprem apliqui la sentència europea i deixi en llibertat Oriol Junqueras, anul·lant la
sentència condemnatòria en relació al judici de l’1 d’octubre. Amb el reconeixement de la
immunitat d’Oriol Junqueras, tot el procediment posterior a la immunitat és nul. D’aquí
l’exigència de nul·litat immediata de la sentència i l’exigència de la seva posada en
llibertat.
La sentència del Tribunal Europeu exigeix el deure de col·laboració dels estats i, d’acord
amb aquest principi, no hi ha excuses per demorar més la llibertat immediata d’Oriol
Junqueras, respectant la immunitat que se li ha reconegut.
Cal destacar, també, que fins i tot el president del Parlament Europeu, David Sassoli, s'ha
pronunciat en el sentit que l'estat espanyol apliqui amb celeritat la sentència dictada pel
Tribunal de Justícia de la Unió Europea.
Per tots els motius exposats anteriorment, es proposa al ple l’adopció dels següents
acords:
PRIMER. Demanar al Tribunal Suprem que apliqui la sentència del Tribunal de Justícia
de la Unió Europea i, en conseqüència, exigir la nul·litat de la sentència del judici de l’1
d’octubre i reclamar la llibertat immediata d’Oriol Junqueras.
SEGON. Reclamar que la resta d’independentistes catalans que fins ara han vist negada
la seva condició d’eurodiputats, Carles Puigdemont i Toni Comín, puguin adquirir-la de
forma immediata, en virtut de la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea.
TERCER. Reconèixer els drets dels ciutadans i ciutadanes que van exercir el seu vot a
les passades eleccions europees del 26 de maig a opcions independentistes i reclamar
que no vegin més temps vulnerats els seus drets.
QUART. Instar l'administració espanyola a aturar la repressió en totes les seves formes com la inhabilitació del President Torra - i a l'alliberament immediat de tots els presos i
preses polítiques.
CINQUÈ. Fer arribar aquest acord a la presidència del Tribunal Suprem, a la presidència
del Parlament Europeu i als portaveus dels grups parlamentaris del Parlament Europeu.”
Resultat: Aprovat per 16 vots a favor i 5 vots en contra.
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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 de 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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