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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.
L’alcalde explica que, degut a la crisi sanitària, l’ordre del dia del Ple ordinari ha quedat
reduït i només s’han incorporat els assumptes més urgents, ja que els altres han quedat
retirats.
1. - Aprovació, si escau, de l'esborrany de l'acta del Ple ordinari del 20 de febrer de
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_202003190837000000_FH.mov&topic=1

S’aprova l’acta del Ple ordinari del 22 de febrer de 2020 per unanimitat, sense introduir-hi
esmenes.
Els punts dos i tres de l’ordre del dia es tracten conjuntament.
2. - Informacions i comunicacions de l'Alcaldia. (Només les informacions
relacionades amb la crisi sanitària).
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_202003190837000000_FH.mov&topic=2

3. - Donar compte dels decrets d'Alcaldia. (Només els decrets relacionats amb la
crisi sanitària).
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_202003190837000000_FH.mov&topic=3

3.1 Donar compte del Decret d’Alcaldia amb número 610 de data 12 de març de 2020, de
mesures pel Coronavirus SARS-COV-2.
3.2 Donar compte del Decret d’Alcaldia amb número 618 de data 13 de març de 2020, de
mesures pel Coronavirus SARS-COV-2.
3.3 Donar compte del Decret d’Alcaldia amb número 619 de data 16 de març de 2020,
d’aprovació del Pla de Contingència del Coronavirus COVID-19.
3.4. Donar compte del Decret d’Alcaldia amb número 638 de data 17 de març de 2020,
d’actuacions de resposta a l’impacte de la crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.
Resultat: En resten assabentats.
4. - Donar compte de la gestió i tramesa dels acords contraris a objeccions
(Art.218.3 TRLHL) a la Sindicatura de Comptes de l’exercici 2019.
Les intervencions corresponents a aquest punt de l’ordre del dia es troben enregistrades a la videoacta. Es poden
consultar a l’enllaç següent:

http://videoacta.elmasnou.cat?meeting=video_202003190837000000_FH.mov&topic=4

Acord:
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“En data 4 de març de 2020, L’interventor ha emès informe núm.20/2020, on fa
referència a l’Art.218 Text Refós de la Llei Reguladora d’Hisendes Locals, modificat er la
Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració
Local en relació als informes sobre resolució de discrepàncies.
En virtut de tot el que s’ha exposat es dona compte al Ple de la corporació dels acords
següents:
Primer.- Donar compte al Ple dels expedients de reparament suspensius, aixecar
suspensió i aprovació de les propostes aprovades per Resolució de l’Alcaldia o Junta de
Govern, que tot seguit es relacionen:

Expedient

Sentit informe
intervenció

Data
informe

Contingut expedient

Data Acord

Departament

Aixecar el reparament suspensiu i aprovar la
Intervingut
amb
factura de despeses de l'EECH de l'1 a l'11 de gener
x2018001739 reparaments
12/02/2019 de 2019

22/02/2019 CULTURA

Intervingut
amb
Aprovació contracte menor Servei Informació
X2018004820 reparaments
22/01/2019 Juvenil,

25/01/2019 JOVENTUT

Aixecar reparaments i aprovar relació de propostes
Intervingut
amb
de despeses menors AD segona setmana de gener
X2019000378 reparaments
18/01/2019 de 2019

18/01/2019 JOVE - Joventut

Intervingut
amb
Aixecar reparament i aprovar relació de despeses
X2019000547 reparaments
25/01/2019 menors AD tercera setmana de gener de 2019

INTE
25/01/2019 Intervenció

-

Intervingut
amb
X2019000550 reparaments
29/01/2019 Relació ADO núm. 2

INTE
29/01/2019 Intervenció

-

Intervingut
amb
Aixecar reparaments i aprovar relació de despeses
X2019000738 reparaments
01/02/2019 menors AD quarta setmana de gener de 2019

INTE
01/02/2019 Intervenció

-

Intervingut
amb
X2019000744 reparaments
01/02/2019 Aixecar reparaments i aprovar relació ADO núm.4

INTE
01/02/2019 Intervenció

-

Intervingut
amb
Aixecar reparaments i aprovar relació de despeses
X2019000982 reparaments
12/02/2019 menors AD primera setmana de febrer de 2019

INTE
12/02/2019 Intervenció

-

Intervingut
amb
X2019001000 reparaments
12/02/2019 Aixecar reparaments i aprovar relació ADO núm. 6

INTE
12/02/2019 Intervenció

-

Aixecar reparaments i aprovar la relació de
Intervingut
amb
despeses menors AD segona setmana de febrer de
X2019001160 reparaments
15/02/2019 2019

INTE
15/02/2019 Intervenció

-

Intervingut
amb
Aixecar reparament i aprovar relació de despeses
X2019001324 reparaments
22/02/2019 menors AD tercera setmana de febrer de 2019

INTE
22/02/2019 Intervenció

-

Intervingut
amb
X2019001330 reparaments
25/02/2019 Aixecar reparament i aprovar relació ADO núm. 11

INTE
25/02/2019 Intervenció

-

Aixecar reparaments i aprovar relació propostes de
Intervingut
amb
despeses menors AD quarta setmana de febrer de
X2019001487 reparaments
04/03/2019 2019

INTE
04/03/2019 Intervenció

-

Intervingut
amb
Aixecar reparaments i aprovar la relació ADO núm.
X2019001490 reparaments
04/03/2019 15

INTE
04/03/2019 Intervenció

-

Intervingut
amb
Aixecar reparaments i aprovar relació ADO núm.
X2019001796 reparaments
13/03/2019 21

INTE
11/03/2019 Intervenció

-

Intervingut
amb
Aixecar reparaments i aprovar relació de despeses
X2019001802 reparaments
11/03/2019 menors AD primera setmana de març de 2019

INTE
11/03/2019 Intervenció

-

Intervingut
amb
Aixecar reparaments i aprovar relació de despeses
X2019002060 reparaments
19/03/2019 menors AD segona setmana de març de 2019

INTE
19/03/2019 Intervenció

-

Intervingut
amb
X2019002062 reparaments
28/03/2019 Informe contracte consergeria Ca n’Humet

CIVI
28/03/2019 Cívica
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Intervingut
amb
Contracte menor Servei d'Informació Juvenil Ca
X2019002064 reparaments
28/03/2019 n'Humet

28/03/2019 MOBI - Mobilitat

Intervingut
amb
Aixecar reparaments i aprovar relació ADO núm.
X2019002077 reparaments
19/03/2019 24

INTE
19/03/2019 Intervenció

-

Aixecar reparament i aprovar la relació de
Intervingut
amb
despeses menors AD quarta setmana de març de
X2019002529 reparaments
29/03/2019 2019

INTE
29/03/2019 Intervenció

-

Intervingut
amb
X2019002544 reparaments
01/04/2019 Aixecar reparament i aprovar relació ADO núm. 27

INTE
01/04/2019 Intervenció

-

Aixecar reparament i aprovar relació de propostes
Intervingut
amb
de despeses menors AD primera setmana d'abril
X2019002771 reparaments
05/04/2019 2019

INTE
05/04/2019 Intervenció

-

Intervingut
amb
Aixecar reparaments i aprovar relació ADO núm.
X2019002781 reparaments
05/04/2019 31

INTE
05/04/2019 Intervenció

-

Intervingut
amb
Aixecar reparaments i aprovar relació de despeses
X2019003028 reparaments
12/04/2019 menors AD segona setmana d'abril de 2019

INTE
12/04/2019 Intervenció

-

Intervingut
amb
Aixecar reparaments i aprovar la relació ADO núm.
X2019003032 reparaments
12/04/2019 33

INTE
12/04/2019 Intervenció

-

Intervingut
amb
Aixecar reparaments i aprovar relació de despeses
X2019003605 reparaments
18/04/2019 menors AD tercera setmana d'abril de 2019

INTE
18/04/2019 Intervenció

-

Intervingut
amb
Aixecar reparaments i aprovar relació ADO núm.
X2019003611 reparaments
18/04/2019 35

INTE
18/04/2019 Intervenció

-

Intervingut
amb
Aixecar reparaments i aprovar relació ADO núm.
X2019004239 reparaments
26/04/2019 37

INTE
26/04/2019 Intervenció

-

Intervingut
amb
Aixecar reparaments i aprovar relació de despeses
X2019004277 reparaments
16/04/2019 menors AD quarta setmana d'abril de 2019

INTE
26/04/2019 Intervenció

-

Aixecar reparaments i aprovar la relació de
Intervingut
amb
despeses menors AD primera setmana de maig de
X2019004678 reparaments
02/05/2019 2019

INTE
02/05/2019 Intervenció

-

Intervingut
amb
X2019004680 reparaments
02/05/2019 Aixecar reparament i aprovar relació ADO núm. 39

INTE
02/05/2019 Intervenció

-

Intervingut
amb
Aixecar reparament i aprovar relació de despeses
X2019004916 reparaments
10/05/2019 menors AD segona setmana de maig de 2019

INTE
10/05/2019 Intervenció

-

Intervingut
amb
X2019004922 reparaments
10/05/2019 Aixecar reparament i aprovar relació ADO núm. 43

INTE
10/05/2019 Intervenció

-

Intervingut
amb
Aixecar reparament i aprovar relació de despeses
X2019005120 reparaments
17/05/2019 menors AD tercera setmana de maig de 2019

INTE
17/05/2019 Intervenció

-

Intervingut
amb
X2019005135 reparaments
17/05/2019 Aixecat reparament i aprovar relació ADO núm. 45

INTE
17/05/2019 Intervenció

-

Intervingut
amb
Aixecar reparament i aprovar relació de despeses
X2019005367 reparaments
24/05/2019 menors AD quarta setmana de maig de 2019

INTE
24/05/2019 Intervenció

-

Intervingut
amb
X2019005374 reparaments
24/05/2019 Aixecar reparament i aprovar relació ADO núm. 48

INTE
24/05/2019 Intervenció

-

Intervingut
amb
Aixecar reparament i aprovar relació de despeses
X2019005671 reparaments
31/05/2019 menors AD cinquena setmana de maig de 2019

INTE
31/05/2019 Intervenció

-

Intervingut
amb
X2019005676 reparaments
31/05/2019 Aixecar reparament i aprovar relació ADO núm. 50

INTE
31/05/2019 Intervenció

-

Intervingut
amb
Aixecar reparament i aprovar relació de despeses
X2019005915 reparaments
07/06/2019 menors AD primera setmana de juny de 2019

INTE
07/06/2019 Intervenció

-

Intervingut
amb
X2019005918 reparaments
07/06/2019 Aixecar reparament i aprovar relació ADO núm. 52

INTE
07/06/2019 Intervenció

-
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Intervingut
amb
Aixecar reparament i aprovar relació de despeses
X2019006134 reparaments
14/06/2019 menors AD segona setmana de juny de 2019

INTE
14/06/2019 Intervenció

-

Intervingut
amb
X2019006142 reparaments
14/06/2019 Aixecar reparament i aprovar relació ADO núm. 54

INTE
14/06/2019 Intervenció

-

Intervingut
amb
X2019006437 reparaments
20/06/2019 Aixecar reparament i aprovar relació ADO núm. 57

INTE
20/06/2019 Intervenció

-

Intervingut
amb
Aixecar reparament i aprovar relació de despeses
X2019006465 reparaments
25/06/2019 menors AD tercera setmana de juny de 2019

INTE
25/06/2019 Intervenció

-

Avocar competència, aixecar reparament i aprovar
Intervingut
amb
contracte il·luminació, maquinària i arquitectura
X2019006554 reparaments
04/07/2019 escènica escenaris Ple de Riure 2019 a la platja

04/07/2019 CULTURA

Intervingut
amb
Aixecar reparament i aprovar relació de despeses
X2019006603 reparaments
28/06/2019 menors AD quarta setmana de juny de 2019

INTE
28/06/2019 Intervenció

-

Intervingut
amb
X2019006604 reparaments
28/06/2019 Aixecar reparament i aprovar relació ADO núm. 61

INTE
28/06/2019 Intervenció

-

Intervingut
amb
Aixecar reparament i aprovar relació de despeses
X2019006799 reparaments
05/07/2019 menors AD primera setmana de juliol de 2019

INTE
05/07/2019 Intervenció

-

Intervingut
amb
Aixecar reparament i aprovar relació ADO núm. 63
X2019006802 reparaments
05/07/2019 i abonament

INTE
05/07/2019 Intervenció

-

Intervingut
amb
Aixecar reparaments i aprovar relació de despeses
X2019007035 reparaments
12/07/2019 menors AD segona setmana de juliol de 2019

INTE
12/07/2019 Intervenció

-

Intervingut
amb
X2019007039 reparaments
12/07/2019 Aixecar reparament i aprovar relació ADO núm. 66

INTE
12/07/2019 Intervenció

-

Aixecar reparament i aprovar la relació de
Intervingut
amb
despeses menors AD tercera setmana de juliol de
X2019007372 reparaments
19/07/2019 2019

INTE
19/07/2019 Intervenció

-

Intervingut
amb
X2019007386 reparaments
19/07/2019 Aixecar reparament i aprovar relació ADO núm. 68

INTE
19/07/2019 Intervenció

-

Intervingut
amb
X2019007857 reparaments
05/08/2019 Aixecar reparament i aprovar relació ADO núm. 70

INTE
05/08/2019 Intervenció

-

Aixecar reparament i aprovar la relació de
Intervingut
amb
despeses menors AD segona setmana d'agost de
X2019007873 reparaments
05/08/2019 2019

INTE
05/08/2019 Intervenció

-

Intervingut
amb
Aixecar reparament i aprovar relació AD quarta
X2019008199 reparaments
30/08/2019 setmana d'agost de 2019

INTE
30/08/2019 Intervenció

-

Intervingut
amb
X2019008202 reparaments
30/08/2019 Aixecar reparament i aprovar relació ADO núm. 74

INTE
30/08/2019 Intervenció

-

Intervingut
amb
Aixecar reparament i aprovar relació de despeses
X2019008305 reparaments
06/09/2019 menors AD primera setmana de setembre de 2019

INTE
06/09/2019 Intervenció

-

Intervingut
amb
X2019008316 reparaments
06/09/2019 Aixecar reparament i aprovar relació ADO núm. 76

INTE
06/09/2019 Intervenció

-

Contracte menor corresponent al servei de
Intervingut
amb
manteniment de software GINPIX de l’any 2019
X2019008395 reparaments
13/09/2019 fins a la formalització de la nova licitació

URBA
13/09/2019 Urbanisme

-

Intervingut
amb
Aixecar reparament i aprovar relació de despeses
X2019008449 reparaments
20/09/2019 menors AD segona setmana de setembre de 2019

INTE
13/09/2019 Intervenció

-

Intervingut
amb
Aixecar reparament i aprovar relació de despeses
X2019008642 reparaments
20/09/2019 menors AD tercera setmana de setembre de 2019

INTE
20/09/2019 Intervenció

-

Intervingut
amb
Aixecar reparament i aprovar relació ADO núm. 81
X2019008645 reparaments
23/10/2019 i abonament

INTE
20/09/2019 Intervenció

-
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Contracte menor corresponent al servei de
Intervingut
amb
manteniment de software GENESYS de l’any 2019
X2019008693 reparaments
26/09/2019 (16 de juliol fins 25 d'agost)

NNTT - Sistemes
d'Informació
i
23/10/2019 Processos

Intervingut
amb
Aixecar reparament i aprovar relació de despeses
X2019008866 reparaments
26/09/2019 menors AD quarta setmana de setembre de 2019

INTE
26/09/2019 Intervenció

-

Intervingut
amb
X2019008867 reparaments
04/10/2019 Aixecar reparament i aprovar relació ADO núm. 83

INTE
26/09/2019 Intervenció

-

Intervingut
amb
Aixecar reparament i aprovar relació de despeses
X2019009090 reparaments
04/10/2019 menors AD primera setmana d'octubre de 2019

INTE
04/10/2019 Intervenció

-

Intervingut
amb
X2019009095 reparaments
11/10/2019 Aixecar reparament i aprovar relació ADO núm. 87

INTE
04/10/2019 Intervenció

-

Intervingut
amb
Aixecar reparament i aprovar relació de despeses
X2019009331 reparaments
11/10/2019 menors AD segona setmana d'octubre de 2019

INTE
11/10/2019 Intervenció

-

Intervingut
amb
Aixecar reparament i aprovar relació ADO núm. 89
X2019009337 reparaments
17/10/2019 i abonaments

INTE
11/10/2019 Intervenció

-

Intervingut
amb
Aixecar reparament i aprovar relació de despeses
X2019009506 reparaments
17/10/2019 menors AD tercera setmana d'octubre de 2019

INTE
17/10/2019 Intervenció

-

Intervingut
amb
X2019009508 reparaments
17/10/2019 Aixecar reparament i aprovar relació ADO núm. 91

INTE
17/10/2019 Intervenció

-

Intervingut
amb
X2019009666 reparaments
25/10/2019 Aixecar reparament i aprovar relació ADO núm. 93

INTE
25/10/2019 Intervenció

-

Intervingut
amb
Aixecar reparament i aprovar relació de despeses
X2019009671 reparaments
25/10/2019 menors AD quarta setmana d'octubre de 2019

INTE
25/10/2019 Intervenció

-

Intervingut
amb
Aixecar reparament i aprovar relació de despeses
X2019009792 reparaments
30/10/2019 menors AD cinquena setmana d'octubre de 2019

INTE
30/10/2019 Intervenció

-

Intervingut
amb
X2019009798 reparaments
30/10/2019 Aixecar reparament i aprovar relació ADO núm. 95

INTE
30/10/2019 Intervenció

-

Intervingut
amb
Aixecar reparament i aprovar la relació ADO nú..
X2019010092 reparaments
08/11/2019 96

INTE
08/11/2019 Intervenció

-

Intervingut
amb
Aixecar reparament i aprovar relació de despeses
X2019010098 reparaments
08/11/2019 menors AD primera setmana de novembre de 2019

INTE
08/11/2019 Intervenció

-

Intervingut
amb
Aixecar reparament i aprovar relació de despeses
X2019010286 reparaments
15/11/2019 menors AD segona setmana de novembre de 2019

INTE
15/11/2019 Intervenció

-

Intervingut
amb
X2019010298 reparaments
15/11/2019 Aixecar reparament i aprovar relació ADO núm. 99

INTE
15/11/2019 Intervenció

-

Intervingut
amb
Aixecar reparament i aprovar relació de despeses
X2019010595 reparaments
21/11/2019 menors AD tercera setmana de novembre de 2019

INTE
21/11/2019 Intervenció

-

Intervingut
amb
Aixecar reparament i aprovar relació ADO núm.
X2019010603 reparaments
21/11/2019 101

INTE
21/11/2019 Intervenció

-

Intervingut
amb
Pagament a justificar pel vestuari laboral
X2019010604 reparaments
10/12/2019 Decathlon pel Complex Esportiu 2019-2020

10/12/2019 ESPO - Esports

Intervingut
amb
Aixecar reparament i aprovar relació ADO núm.
X2019010791 reparaments
28/11/2019 104

INTE
28/11/2019 Intervenció

-

Intervingut
amb
Aixecar reparament i aprovar relació de despeses
X2019010794 reparaments
28/11/2019 menors AD quarta setmana de novembre de 2019

INTE
28/11/2019 Intervenció

-

i

Intervingut
X2019010831 conforme

MANT
Manteniment
Serveis
04/12/2019 Municipals

i

Aprovació contracte menor per la compra de
04/12/2019 plafons informatius (tòtems)
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Intervingut
amb
Contractació de la Gestió i Dinamització de les
X2019010921 reparaments
04/12/2019 Activitats de Nadal 2019

04/12/2019 JOVE - Joventut

Intervingut
amb
Aixecar reparament i aprovar relació de despeses
X2019010974 reparaments
09/12/2019 menors AD primera setmana de desembre de 2019

INTE
09/12/2019 Intervenció

-

Intervingut
amb
Aixecar reparament i aprovar relació ADO núm.
X2019010990 reparaments
09/12/2019 107

INTE
09/12/2019 Intervenció

-

Intervingut
amb
Aixecar reparament i aprovar relació ADO núm.
X2019011141 reparaments
12/12/2019 109

INTE
12/12/2019 Intervenció

-

Intervingut
amb
Aixecar reparament i aprovar relació de despeses
X2019011150 reparaments
12/12/2019 menors AD segona setmana de desembre de 2019

INTE
12/12/2019 Intervenció

-

Intervingut
amb
X2019011177 reparaments
17/12/2019 Contracte Servei de Consergeria de Ca n'Humet

17/12/2019 Acció Cívica

Intervingut
amb
X2019011178 reparaments
17/12/2019 Contracte Servei d'Informació Juvenil 2020

17/12/2019 JOVE - Joventut

19/12/2019

Aixecar reparament i aprovar relació de despeses
menors AD tercera setmana de desembre de 2019

INTE
19/12/2019 Intervenció

-

X2019011307

19/12/2019

Aixecar reparament i aprovar relació ADO núm.
112

INTE
19/12/2019 Intervenció

-

X2019011346

30/12/2019

Aixecar reparament i aprovar relació ADO núm.
114

INTE
30/12/2019 Intervenció

-

X2019011495

Segon.- Donar compte al Ple dels expedients de reparament no suspensius i aprovació
de les propostes aprovades, que tot seguit es relacionen:

Expedient

Sentit informe
intervenció

X2018005869

Intervingut
amb
reparaments

X2019000409

Intervingut
amb
reparaments

X2019001311

Intervingut
amb
reparaments

X2019002269

Intervingut
amb
reparaments

X2019003614

Intervingut
conforme

X2019005311

Intervingut
amb
reparaments

X2019006388

Intervingut
amb
reparaments

Data informe

Contingut expedient

Data Acord

Departament

Contracte menor referit a les
obres
d'una
instal·lació
complementària als vestidors
12/04/2019 del poliesportiu municipal.

URBA
11/04/2019 Urbanisme

22/01/2019 Variables Nòmina gener 2019

RRHH - Recursos
Humans
i
22/01/2019 Organització

25/02/2019 Variables Nòmina febrer 2019

RRHH - Recursos
Humans
i
25/02/2019 Organització

25/03/2019 Variables Nòmina març 2019

RRHH - Recursos
Humans
i
25/03/2019 Organització

25/04/2019 Variables Nòmina abril 2019

RRHH - Recursos
Humans
i
25/04/2019 Organització

23/05/2019 Variables Nòmina de maig 2019

RRHH - Recursos
Humans
i
23/05/2019 Organització

20/06/2019 Variables Nòmina juny 2019

RRHH - Recursos
Humans
i
20/06/2019 Organització

i
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X2019006692

Intervingut
amb
reparaments

Reconeixement
agent
10/07/2019 responsable de patrulla

RRHH - Recursos
Humans
i
10/07/2019 Organització

X2019006724

Intervingut
amb
reparaments

Reconeixement
agent
10/07/2019 responsable de patrulla

RRHH - Recursos
Humans
i
10/07/2019 Organització

X2019007479

Intervingut
amb
reparaments

24/07/2019 Variables Nòmina juliol 2019

RRHH - Recursos
Humans
i
24/07/2019 Organització

X2019007942

Intervingut
amb
reparaments

Variables Nòmina d'agost de
16/08/2019 2019

RRHH - Recursos
Humans
i
16/08/2019 Organització

X2019008704

Intervingut
amb
reparaments

Variables
25/09/2019 2019

RRHH - Recursos
Humans
i
25/09/2019 Organització

X2019009570

Intervingut
amb
reparaments

25/10/2019 Variables Nòmina octubre 2019

RRHH - Recursos
Humans
i
25/10/2019 Organització

X2019010439

Intervingut
amb
reparaments

Variables Nòmina novembre
25/11/2019 2019

RRHH - Recursos
Humans
i
25/11/2019 Organització

X2019011063

Intervingut
amb
reparaments

Variables nòmina de desembre
20/12/2019 2019

RRHH - Recursos
Humans
i
20/12/2019 Organització

Nòmina setembre

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

Expedient

Sentit
informe
intervenció
Intervingut i
conforme

Relació extrajudicial 1 .per
26/02/2019 decret
26/02/2019

INTE
Intervenció

-

X2019001327

Intervingut i
conforme

Relació extrajudicial 2 .
05/03/2019 Pel Ple
05/03/2019

INTE
Intervenció

-

X2019001647

Intervingut i
conforme

Relació extrajudicial 3. Per
17/06/2019 Decret
17/06/2019

INTE
Intervenció

-

X2019006075

Intervingut i
conforme

Relació extrajudicial 4 per
25/06/2019 decret
25/06/2019

INTE
Intervenció

-

X2019006076

Datra informe

Contingut expedient

Data acord

Departament

”
Resultat: En resten assabentats.
5. - Aprovació inicial i reconeixement extrajudicial de la relació número 2 de
factures sense contractació i sense suficient consignació pressupostària exercici
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_202003190837000000_FH.mov&topic=5
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Acord:
“Durant l’exercici 2019 es van realitzar una sèrie de despeses amb càrrec al pressupost
sense contractació i sense crèdit disponible.
Per aquest motiu i malgrat estar recepcionades i conformades per part de les àrees
gestores de les factures, aquestes no es podien comptabilitzar dins el termini d’execució
del pressupost per manca de l’aprovació de la contractació i/o de suficient consignació
pressupostària.
Consultada la Base de dades que suporta el sistema comptable es conclou que no
existeix cap pagament realitzat a favor dels tercers que tot seguit es detallen, relatius a la
relació de factures número F/2020/13 i pels imports relacionats a l’Annex 1.
Així mateix, no figuren càrrecs bancaris a favor dels tercers per les factures i els imports
relacionats.
Vist l’informe de l’Interventor municipal.
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Serveis Generals amb data 11
de març de 2020.
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.- Es procedeixi a la instrucció i aprovació del oportú expedient de la relació
número 2 de Reconeixement Extrajudicial de Crèdit per a la seva imputació al pressupost
de despeses de l’exercici corrent, no imputats en l’exercici corresponent, per import de
3.720,97 euros corresponent a la relació F/2020/13 (Annex1).
Segon.- Autoritzar, disposar i reconèixer la relació obligacions número O/2020/13 i per un
import total de 3.720,97 euros, amb càrrec a les diferents aplicacions pressupostàries
relacionades a l’Annex 2.
Tercer.- Ordenar el pagament de les obligacions reconegudes a l’apartat anterior.
Quart.- Comunicar l’acord anterior a la Intervenció i a la Tresoreria Municipals, als efectes
pressupostaris i comptables escaients.”
Resultat: Aprovat per 14 vots 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.
Els punts sis i set de l’ordre del dia es tracten conjuntament.
6. - Aprovar inicialment l'expedient número 3/2020, de Modificació per Crèdit
Extraordinari finançat 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_202003190837000000_FH.mov&topic=6

Acord:
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“En data 3 de març, des del Departament de Mobilitat i Recursos Humans es procedeix a
emetre un informe conjunt de la necessitat de modificació pressupostària, concretament
per poder gestionar de forma directe el pàrquing de la Plaça de les Dones del Tèxtil.
Les aplicacions pressupostàries que s’han de modificar son:
‒ Crear les aplicacions de despesa de RH corresponent a les retribucions bàsiques i
complementàries del personal temporal de mobilitat per import de 67.036,85 €.
‒ Donar de baixa aplicació de despesa MO del capítol 2 corresponent al contracte del
servei de mobilitat destinat a la gestió de l’esmentat pàrquing per import de 67.036,85 €.
Davant la necessitat de realitzar les despeses previstes anteriorment, comprovat que en
el Pressupost vigent no existeixen els crèdits o no son suficients, de conformitat amb
l’article 177 RDL 2/2004, 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.
Vist l’informe emès per, en relació a l’esmentat expedient de crèdit extraordinari.
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Serveis Generals amb data 11
de març de 2020.
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. 03/2020 de modificació Crèdit
Extraordinari, segons el següent detall de l’aplicació de despesa que s’especifica a
continuació:
INCREMENT DESPESES
Aplicació

Descripció

Crèdit

modificació

Crèdit Final

RH 13400 13100

Retribucions bàsiques laboral
temporal mobilitat

0,00

27.776,95

27.776,95

RH 13400 13102

Retribucions complementàries
laboral temporal mobilitat

0,00

39.259,90

39.259,90

0,00

67.036,85

67.036,85

FINANÇAMENT
Baixa Aplicació
MO 13300 22799

Crèdit
Servei de Mobilitat

modificació

Crèdit Final

124.000,00

-67.036,85

56.963,15

124.000,00

-67.036,85

56.963,15

Segon.- Exposar al públic les modificacions esmentades pel termini de quinze dies a la
Intervenció municipal de l’Ajuntament, mitjançant un edicte al BOP i a l’e-tauler de la
corporació als efectes d'examen i possibles reclamacions pels interessats així com al
portal de transparència.
Aquest acord es considerarà definitiu si no s’hi produeixen reclamacions en contra durant
el termini d’exposició pública, i entrarà en vigor en l’exercici al qual es refereix, quan
s’hagi complert el que disposen l’article 112.3 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de
les bases de règim local, i l’article 169 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel
qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.”
Resultat: Aprovat per 15 vots a favor, 3 vots en contra i 3 vots d’abstenció.
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Votació
Els grups municipals d’ERC-AM-AM (9 regidors), PSC-CP (3 regidors), Cs (2 regidors) i
CUP-AMUNT (1 regidor), hi voten a favor.
El Grup Municipal de Fem Masnou (3 regidors), hi vota en contra.
El Grup Municipal de JxCAT-UNITS (3 regidors), s’absté.
7. - Aprovació inicial de la modificació de la plantilla i de la relació llocs de treball
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_202003190837000000_FH.mov&topic=7

Acord:
“En data 6 de març de 2019, el Ple de l’Ajuntament del Masnou va aprovar inicialment
l’establiment del servei de l’aparcament públic subterrani per a vehicles a l’Illa Centre, el
qual transcorregut el termini d’exposició pública sense la presentació d’al·legacions va
esdevenir definitiu en data 26 d’abril de 2019.
En l’establiment del servei s’establia realitzar una licitació per a la gestió del servei, per
termini màxim de dos anys mentre s’estudiava la millor manera de gestió dels
aparcaments municipals, i mentre es realitzava la licitació es van contractar cinc operaris
mitjançant un pla ocupacional per a obrir l’aparcament i poder atendre el funcionament
diari els contractes dels quals finalitzaran a primers de maig.
Donat que la tramitació d’aquesta licitació s’ha allargat, que el servei gestionat de forma
interna ha funcionat prou bé, i que a partir del mes d’octubre ha de finalitzar l’estudi sobre
l’opció més eficient de gestió dels aparcaments municipals, s’ha optat per no tramitar la
licitació i continuar amb la gestió directa interna fins a que s’acordi quina serà la forma de
gestió d’aquest servei.
Així doncs, mentre aquest servei es gestioni de forma directa amb personal propi, cal
incorporar a la plantilla de personal laboral les places corresponents així com també s’ha
creat el lloc d’operari de serveis urbans que és el mateix lloc d’operari que consta a la
relació de llocs de treball però separant l’àmbit de gestió, per la qual cosa amb la mateixa
valoració i complement específic.
L’article 126.2 b) del Real Decret Legislatiu 781/1986, de 18 abril, pel que s’aprova el text
refós de les disposicions legals vigents en matèria de Règim Local, estableix que les
plantilles podran ser ampliades sempre que l’increment de les dotacions sigui
conseqüència de l’establiment o ampliació de serveis de caràcter obligatori que resulten
impostos per disposicions legals. El que s’estableix en aquest apartat serà sense perjudici
de les limitacions específiques contingudes en lleis especials o conjunturals.
Així mateix l’article 27.1 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el
Reglament del personal al servei de les entitats locals, estableix que la plantilla es pot
modificar amb posterioritat a l'aprovació del pressupost durant l'any de la seva vigència,
per respondre a l'establiment de nous serveis, per a l'ampliació, supressió o millora dels
existents que no admetin demora per a l'exercici següent, com també si respon a criteris
d'organització administrativa interna.
I l’apartat 2 del mateix article estableix que quan la despesa de la modificació per
ampliació no es pugui compensar amb la despesa de la modificació per reducció, o per la
disponibilitat de consignacions destinades a llocs vacants que no es pretenguin proveir en
l'exercici, la modificació de la plantilla requerirà que s'aprovi l'expedient de modificació de
crèdits del pressupost.
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La despesa que suposa aquest increment de plantilla es finançarà amb el crèdit existent
al capítol 2 per a la licitació que estava prevista per a l’establiment d’aquest servei, per la
qual cosa s’haurà d’aprovar l’expedient de modificació de crèdit del pressupost.
Així mateix l’article 31.3 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el
Reglament del personal al servei de les entitats locals, indica que la modificació de la
relació de llocs de treball, en el supòsit a què es refereix l'article 27.1 d'aquest Reglament,
s'ha de justificar mitjançant la memòria que acrediti les circumstàncies de l'article 27.2
d'aquest Reglament i, si s'escau, la definició dels llocs de què es tracti.
El cost d’un operari de serveis urbans és de 26.786,09 euros. Com que aquesta
modificació de plantilla entrarà en vigor a primers de maig, la modificació de crèdit que
s’hauria d’aprovar és de 89.287,00 euros que hauria d’aplicar-se a les partides següents:
RH 13400 13100 27.776,95
RH 13400 13102 39.259,90
RH 13400 15000
836,20
RH 13400 16000 21.413,95
Els dies 21 i 26 de febrer de 2020 s’ha reunit la mesa de negociació de matèries comunes
per a tractar la modificació de la plantilla i la relació de llocs de treball.
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Serveis Generals amb data 11
de març de 2020.
En virtut de tot el que s’ha exposat, el Ple de la corporació adopta, per majoria absoluta,
dels presents (21), els acords següents:
Primer. Aprovar inicialment la modificació de la plantilla del personal laboral en el sentit
d’incorporar cinc places de personal d’oficis no qualificat.
Segon. Publicar l’acord d’aprovació inicial de modificació de la plantilla al Butlletí Oficial
de la Província (BOP) i a l’e-Tauler, pel termini de 15 dies hàbils, a l’objecte que els
interessats pugin examinar-lo i presentar-hi les reclamacions que considerin oportunes
davant el Ple de l’Ajuntament.
L’acord es considerarà definitivament aprovat si durant el termini esmentat no es
presenten reclamacions, i s’elevarà a definitiu, el qual serà publicat al BOP.
En el cas que es presentin al·legacions s’elevarà, en el termini d’un mes, al Ple de
l’Ajuntament, la proposta d’estimació o desestimació de les reclamacions i d’aprovació
definitiva de la modificació de la plantilla i de la relació dels llocs de treball.
Tercer. Aprovar la modificació de la relació de llocs de treball en el sentit d’incorporar el
lloc de treball d’operari de serveis urbans amb cinc dotacions.
Quart. Publicar l’acord de modificació de la relació de llocs de treball al Butlletí Oficial de
la Província (BOP), al Diari Oficial de la Generalitat i a l’e-Tauler.
Cinquè. Traslladar els acords d’aquestes modificacions de la plantilla i relacions de llocs
de treball a l’Administració de l’Estat i a la Generalitat de Catalunya.
Sisè. Notificar l’acord de modificació de la relació de llocs de treball als representants
dels treballadors.
Setè. Condicionar l’efectivitat d’aquests acords a l’aprovació de la corresponent
modificació pressupostària.”
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Resultat: Aprovat per 15 vots a favor, 3 vots en contra i 3 vots d’abstenció.
Votació
Els grups municipals d’ERC-AM-AM (9 regidors), PSC-CP (3 regidors), Cs (2 regidors) i
CUP-AMUNT (1 regidor), hi voten a favor.
El Grup Municipal de Fem Masnou (3 regidors), hi vota en contra.
El Grup Municipal de JxCAT-UNITS (3 regidors), s’absté.
8. - Adjudicació del contracte de serveis de neteja d’edificis i dependències
municipals 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_202003190837000000_FH.mov&topic=8

Acord:
“En data 19 de desembre de 2019 el Ple Municipal va aprovar de contractació i els plecs
de clàusules administratives i tècniques particulars per a l’adjudicació del contracte de
serveis de neteja d’edificis i dependències municipals de l’Ajuntament del Masnou.
La licitació es va anunciar al DOUE en data 24 de desembre de 2019 i al perfil de
contractant de la pàgina web de l’Ajuntament del Masnou en data 27 de desembre de
2019 i el termini de presentació d’ofertes va finalitzar el dia 21 de gener de 2020.
Transcorregut el termini de presentació d’ofertes, en aquest procediment es van
presentar tres empreses licitadores, segons certificat de registre d’ofertes emès per l’eina
Sobre Digital de la Plataforma de Serveis de Contractació Pública:
1. LD empresa de limpieza y desinfección, SAU
2. Clanser, SA
3. La Bruixa Neteges generals i Manteniments, SL
La Mesa de contractació en sessió de data 23 de gener de 2020, d’obertura del Sobre
digital A i de qualificació de la documentació general, va acordar proposar a l’òrgan de
contractació l’exclusió de l’empresa licitadora Clanser, SA del procediment de licitació,
per incompliment de la clàusula 10a del plec de clàusules administratives particulars; per
haver incorporat en el sobre digital A l’oferta econòmica i resta de criteris quantificables
automàticament que correspon al sobre digital B. El Ple municipal, per acord de data 23
de gener de 2020, va ratificar les actuacions de la Mesa de contractació i va excloure
l’empresa Clanser, SA. L’acord d’exclusió es va posar a disposició de l’empresa
interessada a través de la plataforma digital e-NOTUM en data 24 de gener de 2020 i va
ser acceptada per l’empresa el mateix dia 24 de gener de 2020.
En data 30 de gener de 2020 la mesa de contractació va procedir a la revisió d’esmenes
en la documentació general inclosa en el sobre digital A i a l’obertura del sobre digital B
(documentació relativa als criteris quantificables automàticament) amb el resultat següent:
1.- Preu anual que es correspon 54.633 hores l’any del servei de neteja dels edificis
municipals:
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LD empresa de limpieza
y desinfección, SAU

La Bruixa Neteges
generals
i
Manteniments, SL

Import anual(IVA exclòs)

899.340,00 €

970.888,59 €

Import IVA

188.861,40 €

203.886,60 €

1.088.201,40 €

1.174.775,20 €

Import total
inclòs)

anual

(IVA

19 de març de 2020

2.- Hores addicionals anuals

1800 hores

Aportació al servei d’un
sistema tècnic de control de
presència
efectiva
del
personal adscrit al servei

LD empresa de limpieza y
desinfección, SAU

La Bruixa Neteges generals i
Manteniments, SL

X

X

LD empresa de limpieza
y desinfección, SAU

La Bruixa Neteges
generals
i
Manteniments, SL

SI

SI

SI

SI

Documentació justificativa

En data 3 de febrer de 2020, la mesa de contractació es va tornar a reunir per a l’estudi
de l’informe tècnic de la valoració de les proposicions econòmiques i resta de criteris
quantificables automàticament, contingudes en el sobre digital B, classificació d’ofertes i
proposta d’adjudicació del contracte. La valoració total obtinguda per les empreses
admeses va ser la següent:
LD empresa de limpieza LA BRUIXA neteges generals i
y desinfección, SAU
manteniments, SL
Import anual (IVA
exclòs)
Augment
hores
addicinals (anual)
Aportació sistema
tècnic de control
Total Punts

60

55,58

20

20
20

20
100

95,58

La valoració total obtinguda per les empreses admeses expressada en forma decreixent
d’acord amb l’article 150.1 de la LCSP és la següent:



LD empresa de limpieza y desinfección, SAU ...................................... 100 punts
LA BRUIXA neteges generals i manteniments, SL .............................. 95,58 punts

Per tant, la Mesa de contractació va efectuar proposta d’adjudicació del contracte a LD
empresa de limpieza y desinfección, SAU previ compliment de presentació de la
documentació establerta a la clàusula 18a del plec de clàusules administratives
particulars en relació amb l’article 150.2 de la LCSP.
Aquesta acta ha estat publicada en el perfil del contractant el dia 4 de febrer de 2020 i
fins a data d’avui no s’han presentat al·legacions, observacions ni reserves.
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Dins el termini atorgat per la mesa de contractació per a la presentació de documentació
prèvia a l’adjudicació, segons requeriments efectuats amb data 3 i 7 de febrer de 2020,
LD empresa de limpieza y desinfección, SAU ha presentat la documentació i ha constituït
la garantia definitiva per import de 134.901,00 €, mitjançant aval bancari.
D’acord amb les reunions de la mesa de contractació celebrades en data 19 i 26 de febrer
de 2020, de revisió de la documentació prèvia adjudicació, es proposa elevar a l’òrgan de
contractació la proposta d’adjudicació del contracte.
L’empresa proposada adjudicatària compleix amb les especificacions requerides al plec
de clàusules administratives particulars, segons consta de les reunions de la mesa de
contractació de dates 23 i 30 de gener de 2020, 3 i 19 i 26 de febrer de 2020.
Al perfil de contractant de l’Ajuntament estan publicades totes les actes corresponents a
les reunions de la mesa de contractació, així com l’informe tècnic corresponent per
general coneixement de tots els licitadors.
Atès que a l’expedient consten acreditades les circumstàncies previstes a l’article 150 i
concordants de la LCSP per procedir a l’adjudicació de la contractació de referència.
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Serveis Generals amb data 11
de març de 2020.
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 vàlid l’acte de licitació.
Segon. Ratificar les actuacions de la mesa de contractació segons les actes de dates 23 i
30 de gener de 2020, 3, 19 i 26 de febrer de 2020 pel que fa a valoracions, exclusions,
classificació de les ofertes i proposta d’adjudicació.
Tercer. Adjudicar el contracte de serveis de neteja d’edificis i dependències municipals
de l’Ajuntament del Masnou a l’empresa LD empresa de limpieza y desinfección, SAU,
amb CIF A08426108, amb plena subjecció als plecs de clàusules administratives i de
condicions tècniques particulars, d’acord amb les millores oferides en la seva proposta i
per un import de 899.340,00 €, anuals.
El percentatge d’IVA aplicable és el 21%. Import total, IVA inclòs, 1.088.201,40 € anuals.
La despesa d’aquest contracte per l’any 2020 serà 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
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.
Tanmateix, LD empresa de limpieza y desinfección, SAU aporta al contracte:
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1. 1.800 hores anuals addicionals de servei, de lliure disposició i sense cost per
l’Ajuntament.
2. Servei de sistema tècnic de control de presència efectiva del personal adscrit al
servei.
El pagament del servei es realitzarà mitjançant pagaments parcials amb caràcter
mensual, un cop presentada la factura electrònica corresponent per part de LD empresa
de limpieza y desinfección, SAU en el registre de factures de l’ajuntament a inicis del mes
posterior al que s’hagi prestat el servei, i després d’estar conformada pel responsable del
contracte i aprovada per l’òrgan municipal competent, en els termes previstos a l’article
198 de la LCSP.
Les factures mensuals vindran detallades per edifici que correspongui. Cadascun dels
imports desglossats de la factura mensual, correspondrà a una dotzena part del preu
anual de l’oferta de l’adjudicatari.
S’imputarà l’IVA vigent en cada període.
El contracte tindrà una durada de tres anys des de la data de signatura de l’acta d’inici del
servei.
Aquest contracte pot ser prorrogable anualment, fins un màxim de 2 anys més. La
pròrroga s'acordarà per l'òrgan de contractació i és obligatòria per LD empresa de
limpieza y desinfección, SAU, sempre que es comuniqui amb un preavís de 2 mesos.
Quart.- Comunicar a LD empresa de limpieza y desinfección, SAU que prèviament a la
formalització del contracte haurà de presentar l’escriptura pública de poders actualitzada i
compulsada.
Tanmateix, prèviament a l’inici de l’activitat caldrà que presenti el certificat original
actualitzat de la pòlissa de responsabilitat civil i la relació del personal que es destinarà a
l’execució del contracte amb l’acreditació de la seva afiliació i alta a la seguretat social.
Cinquè. Comunicar a LD empresa de limpieza y desinfección, que la formalització del
contracte es durà a terme en el termini màxim dels 5 dies següents al requeriment fet per
l’Ajuntament un cop transcorreguts 15 dies hàbils des de la remissió de la notificació de
l’adjudicació.
Sisè. Notificar aquest acord als licitadors admesos i publicar-lo al perfil de contractant i al
Diari Oficial de la Unió Europea.
Setè. Publicar la formalització del contracte al perfil de contractant i al Registre Públic de
contractes.”
Resultat: Aprovat per 17 vots a favor i 4 vots en contra.
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 CUP-AMUNT (1 regidor), hi voten en
contra.
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La votació de la urgència del punt 8.1 i 8.2 es tracten conjuntament.
8.1 Aprovació inicial de les bases específiques reguladores de la concessió de
subvencions a establiments comercials afectats per l'estat d'alarma.
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_202003190837000000_FH.mov&topic=9

Resultat de la urgència del punt 8.1 i 8.2: Aprovada per 18 vots a favor i 3 vots
d’abstenció.
Votació de la urgència del punt 8.1 i 8.2:
Els grups municipals d’ERC-AM-AM (9 regidors), PSC-CP (3 regidors), JxCAT-UNITS (3
regidors), Cs (2 regidors) i CUP-AMUNT (1 regidor), hi voten a favor.
El Grup Municipal de Fem Masnou (3 regidors), s’absté.
Acord:
“Atès que el municipi del Masnou s’està veient greument afectat, com la resta del país,
per la crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, una pandèmia de dimensions globals.
Vist el Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel que es declara l’estat d’alarma per la
gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, entre moltes altres
mesures de caràcter excepcional, ha aprovat en el seu article 10 mesures de contenció
en l'àmbit de l'activitat comercial, equipaments culturals, establiments i activitats
recreatius, activitats d'hostaleria i restauració i altres addicionals que comporten, entre
d’altres, la suspensió de l'obertura al públic de molts locals i establiments minoristes i la
suspensió de les activitats d'hostaleria i restauració – exclusivament es poden prestar
serveis de lliurament a domicili –.
Considerant que en un municipi com el del Masnou, on l’activitat comercial minorista i
l’activitat d’hostaleria i restauració té una importància molt significativa, l’Ajuntament no
pot romandre aliè a l’impacte que aquestes mesures, necessàries des del punt de vista
sanitari, tindrà a ben cert sobre l’economia de moltes famílies.
Tenint això en compte, i en espera d’altres mesures en la mateixa línia que puguin
provenir de l’administració de l’Estat i de la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament del
Masnou ha considerat adient promoure mesures actives de suport al teixit comercial local
per pal·liar en la mesura del que permeten els recursos municipals, aquell impacte
negatiu.
Vist també el Decret signat per l’Alcalde del Masnou en data 18 de març, en el que dóna
instruccions per la realització d’actuacions inicials de resposta a l’impacte d’aquesta crisi
sanitària.
Vist l’informe del Gerent municipal de data 18 de març, en el que proposa a aquesta
regidora que proposi al Ple, amb caràcter d’urgència, l’aprovació de les Bases
específiques reguladores de la concessió de subvencions a establiments afectats per les
mesures derivades de l’estat d’alarma decretat amb motiu de la crisi sanitària ocasionada
pel COVID-19, segons el text que s’acompanya en el mateix expedient.
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 inicialment les bases específiques reguladores de la concessió de
subvencions a establiments afectats per les mesures derivades de l’estat d’alarma
decretat amb motiu de la crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, segons el text que
forma part de l’expedient.
Segon. Sotmetre a informació pública el present acord i el text de les esmentades bases
específiques, per un termini de trenta dies hàbils, a fi que s’hi puguin presentar
al·legacions i reclamacions, mitjançant la publicació de les bases al Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona a través de la Base de Dades Nacional de Subvencions, al tauler
d’edictes electrònic de l’Ajuntament i al portal web de transparència municipal. El termini
d’informació pública començarà a comptar a partir de l’endemà del dia de la publicació de
l’anunci al BOPB.
L’expedient es podrà consultar al departament de Promoció Econòmica, al Centre
d’Empreses Casa del Marquès, passeig de Joan Carles I, número 12, del Masnou
(08320) de dilluns a divendres de 08:30 a 14:00 i al tauler d’edictes electrònic de
l’Ajuntament.
Tercer. Disposar que, si no s’hi formula cap al·legació ni reclamació durant el termini
d’informació pública i d’audiència, les bases específiques esmentades que ara s’aproven
inicialment quedin aprovades definitivament sense necessitat de cap tràmit ulterior, i es
procedeixi directament a la seva publicació.”
Resultat: Aprovat per 18 vots a favor i 3 vots d’abstenció.
Votació
Els grups municipals d’ERC-AM-AM (9 regidors), PSC-CP (3 regidors), JxCAT-UNITS (3
regidors), Cs (2 regidors) i CUP-AMUNT (1 regidor), hi voten a favor.
El Grup Municipal de Fem Masnou (3 regidors), s’absté.
8.2 Aprovació inicial expedient núm. 05/2020 Modificació per Crèdit Extraordinari
finançat 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_202003190837000000_FH.mov&topic=10

Acord:
En data 18 de març, des de Gerència es procedeix a emetre un informe de la necessitat
de modificació pressupostària, concretament per poder gestionar la pandèmia global, del
coronavirus COVID-19, pel qual el govern de l’Estat va aprovar el Reial Decret 463/2020,
de 14 de març, on es declara l’estat d’alarma per la gestió de la situació de crisi sanitària
ocasionada pel COVID-19.
Les aplicacions pressupostàries que s’han de crear estan vinculades a les possibles
despeses de les quals s’haurà de fer front:
‒ Crear les aplicacions de despesa de AL corresponent a despeses de capítol 2
(despeses corrents en bens i serveis públics) per import de 50.000,00€ i la de despeses
de capítol 4 Transferències Corrents per import de 50.000,00€.
‒ Donar de baixa els imports no adjudicats del contracte del servei de neteja d’edificis,
aplicació de despesa MS del capítol 2, per import de 85.000,00€ i del Capítol 3 interessos
de préstecs que no s’arribaran a formalitzar d’acord amb l’evolució dels tipus interès
vigents per import de 15.000,00€.
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Davant la necessitat de realitzar les despeses previstes anteriorment, comprovat que en
el Pressupost vigent no existeixen els crèdits o no son suficients, de conformitat amb
l’article 177 RDL 2/2004, 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 s’ha de tramitar una
modificació pressupostària per Crédit Extraordinari.
Vist l’informe emès per, en relació a l’esmentat expedient de crèdit extraordinari.
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. 05/2020 de modificació Crèdit
Extraordinari, finançat amb baixa, segons el següent detall de l’aplicació de despesa que
s’especifica a continuació:
INCREMENT DESPESES
Aplicació
Descripció
AL.92000.22699
AL.92000.48000

Crèdit

Fons resposta impacte crisi sanitària
Fons resposta impacte crisi sanitària
Total augments

0,00 €
0,00 €

FINANÇAMENT
Baixa Aplicació
MS.32300.22700
MS.33300.22700
MS.33700.22700
MS.34200.22700
MS.43300.22700
MS.93300.22700
HI.01100.31000

Crèdit
Neteja d'escoles
Neteja equipaments culturals
Neteja equipaments temps lliure
Neteja equipaments esportius
Neteja Casa del Marquès
Neteja edificis polivalents
Interessos préstecs
Total minoracions

399.500,00 €
53.000,00 €
78.000,00 €
245.000,00 €
25.600,00 €
390.500,00 €
72.000,00 €
1.263.600,00 €

modificació

Crèdit Final

50.000,00 €
50.000,00 €
100.000,00 €

modificació

50.000,00 €
50.000,00 €
100.000,00 €

Crèdit Final

-28.000,00 €
-4.000,00 €
-6.000,00 €
-20.000,00 €
-2.000,00 €
-25.000,00 €
-15.000,00 €
-100.000,00 €

371.500,00 €
49.000,00 €
72.000,00 €
225.000,00 €
23.600,00 €
365.500,00 €
57.000,00 €
1.163.600,00 €

Tercer.- Exposar al públic les modificacions esmentades pel termini de quinze dies a la
Intervenció municipal de l’Ajuntament, mitjançant un edicte al BOP i a l’e-tauler de la
corporació als efectes d'examen i possibles reclamacions pels interessats així com al
portal de transparència.
Aquest acord es considerarà definitiu si no s’hi produeixen reclamacions en contra durant
el termini d’exposició pública, i entrarà en vigor en l’exercici al qual es refereix, quan
s’hagi complert el que disposen l’article 112.3 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de
les bases de règim local, i l’article 169 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel
qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.”
Resultat: Aprovat per 18 vots a favor i 3 vots d’abstenció.
Votació
Els grups municipals d’ERC-AM-AM (9 regidors), PSC-CP (3 regidors), JxCAT-UNITS (3
regidors), Cs (2 regidors) i CUP-AMUNT (1 regidor), hi voten a favor.
El Grup Municipal de Fem Masnou (3 regidors), s’absté.
9. - 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_202003190837000000_FH.mov&topic=11
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10. - Declaració institucional presentada pel Grup Municipal del PSC-CP per
demanar la incorporació als Pressupostos Generals de l'Estat de dos milions
d'euros per a millorar el Passeig Marítim en el terme municipal 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_202003190837000000_FH.mov&topic=12

Acord:
El Masnou es mucho más que el espacio comprendido entre la Nacional II y los
municipios del interior. Nuestras playas, el puerto, el litoral y el mar forman parte
inseparable de nuestra realidad urbana y de nuestra fisonomía y además nos
proporcionan muchas de nuestras principales oportunidades de ocio, deporte,
esparcimiento y atracción turística unidas por un nexo común: el Paseo Marítimo.
El paseo marítimo del Masnou transcurre paralelo a la playa en todo el largo del término
municipal de nuestra Villa y con una longitud de más de cuatro kilómetros conectando
nuestro municipio con los de Montgat y Premià de Mar, siendo uno de los espacios más
utilizados por la ciudadanía en general y por las personas que vivimos en Masnou en
particular.
Desgraciadamente, la estrechez de muchos tramos del Paseo Marítimo, la falta de
alumbrado, las limitaciones de tránsito para las personas con movilidad reducida, la falta
de pasos subterráneos accesibles y otras graves carencias impiden que el espacio pueda
ser disfrutado por todas las personas y en las mejores condiciones posibles.
La ciudadanía que lo disfrutamos merecemos un Paseo Marítimo en condiciones, un
auténtico Camino de Mar, accesible, ancho, compatible con la diversidad de actividades
que posibilita dicho espacio donde convivan peatones y deportistas y se pueda disfrutar
sin limitación a cualquier hora de la noche y el día para todas las personas y en unas
condiciones adecuadas.
Y para que esto sea una realidad es necesario un proyecto de ordenación del Paseo
Marítimo, un proyecto ambicioso que comprenda toda la franja existente entre la vía del
tren y la arena y en toda su extensión dentro del término del Masnou que lo convierta en
un espacio más acogedor y que lo dignifique y armonice con el resto de elementos; un
proyecto que mejore los que ya hay e incorpore de nuevos como iluminación en todo su
trazado, aseos públicos, vías de reparto, zonas infantiles, espacios para la práctica
deportiva y la de recreo, islas verdes y de vegetación, arbolado que mantenga funciones
de pantalla verde, amplitud de paso y que también la dote de los servicios adecuados a
las necesidades de las personas que quieran disfrutarla. Un proyecto con plazos
ambiciosos.
Y además de dicho proyecto, es necesario que haya la dotación económica suficiente
para ejecutar la inversión.
Estas obras importantes de infraestructura e iluminación están condicionadas por el
hecho que el Paseo Marítimo, en todo su trazado, queda dentro de la Línea Marítimoterrestre que define el ámbito de competencias de la Demarcación de Costas del
Ministerio de Transición Ecológica que es la administración con competencia sobre el
litoral y las playas de el Masnou, y por ello creemos necesario que el Ministerio, junto con
la autoridad municipal, elabore un proyecto y lo ejecute.
El Grupo Municipal Socialista estima que la mejora de la ordenación necesaria requeriría
de dos millones de euros (2.000.000 €) para poder hacerla efectiva y sabiendo que en
este momento se están elaborándo los Presupuestos Generales del Estado, creemos del
todo imprescindible la incorporación de una partida presupuestaria dotada de ese capital
para iniciar el proyecto en toda su dimensión.
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Por todo ello, el Grupo Municipal del Partido de los Socialistas de Cataluña del Masnou
propone al Plenario la aprobación de los siguientes acuerdos:
1) Pedir al Ministerio de Transición Ecológica que incorpore a los Presupuestos
Generales del Estado una partida presupuestaria de Dos Millones de euros (2.000.000 €)
para la elaboración y ejecución del proyecto de ordenación del Paseo Marítimo y
convertirlo en el camino de Mar.
2) Notificar esta resolución al Gobierno de España, a los Grupos Parlamentarios del
Congreso de los Diputados, a las entidades del municipio y la población en general.”
Resultat: Aprovat per 17 vots a favor i 4 vots en contra.
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 CUP-AMUNT (1 regidor), 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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