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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 15 d'octubre 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_202011192026080200_FH.mov&topic=1

S’aprova l’acta del Ple ordinari del 15 d’octubre de 2020 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_202011192026080200_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_202011192026080200_FH.mov&topic=3

El secretari general dóna compte de la relació de decrets, tramitats electrònicament, que
van del número 1.836 de data 7 d'octubre al número 2.159 de data 11 de novembre de
2020.
Resultat: En resten assabentats.
4. - Donar compte de les conclusions dels treballs sobre l’estudi de les formes de
gestió del servei municipal d’estacionament de vehicles.
Les intervencions corresponents a aquest punt de l’ordre del dia es troben enregistrades a la videoacta. Es poden
consultar a l’enllaç següent:

http://videoacta.elmasnou.cat?meeting=video_202011192026080200_FH.mov&topic=4

Acord:
Únic. Donar compte de les conclusions dels treballs sobre l’estudi de les formes de gestió
del servei municipal d’estacionament de vehicles.
Resultat: En resten assabentats.
5. - Donar compte de l'informe corresponent al tercer trimestre de l’any 2020 sobre
compliment dels terminis de pagament de les obligacions pendents, emès
conforme a allò establert per l’article 4 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol.
Les intervencions corresponents a aquest punt de l’ordre del dia es troben enregistrades a la videoacta. Es poden
consultar a l’enllaç següent:

http://videoacta.elmasnou.cat?meeting=video_202011192026080200_FH.mov&topic=5

Acord:

El tresorer de la corporació ret compte de l’informe, el qual literalment diu:
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“Informe del tercer trimestre de 2020 sobre compliment de terminis de
pagament d’obligacions pendents
De conformitat amb allò establert a l'article 4 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de
modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s'estableixen mesures
de lluita contra la morositat en les operacions comercials, trimestralment s'haurà
d'emetre un informe sobre el compliment dels terminis de pagament de les
obligacions, que inclourà necessàriament el nombre i la quantia global de les
obligacions pendents amb incompliment de termini, per la qual cosa s’inclou l’annex
següent:
Annex 1, amb els quadres i llistats sobre els pagaments realitzats en el trimestre tant
dins com fora del període legal de pagament, les factures o documents justificatius
pendents de pagament al final del trimestre, que inclou un resum del nombre i la
quantia global de les obligacions pendents amb incompliment de termini.
D’acord amb allò establert per l’article 198.4 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
contractes del sector públic, que estableix que “l’administració tindrà l’obligació
d’abonar el preu dins dels trenta dies següents a la data d’aprovació de les
certificacions d’obra o dels documents que acreditin la conformitat...”, les dades del
present informe de morositat s’han calculat tenint en compte com a data de referència
de càlcul, la data d’aprovació de les factures.
Normativa aplicable:
- Llei 15/2010, de 5 de juliol, de mesures de lluita contra la morositat en les
operacions comercials.
- Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.
- Reial decret 1496/2003, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el reglament pel que
es regulen les obligacions de facturació i es modifica el reglament de l’impost sobre el
valor afegit.
Caldrà donar compte del present informe en el primer Ple municipal que es celebri.”
Resultat: En resten assabentats.
6. - Donar compte de l'informe d'Intervenció d'avaluació de compliment d'objectius
de la LO 2/2012 respecte al seguiment del tercer trimestre del pressupost 2020 amb
motiu de la seva remissió al Ministeri d’Hisenda i Funció Pública.
Les intervencions corresponents a aquest punt de l’ordre del dia es troben enregistrades a la videoacta. Es poden
consultar a l’enllaç següent:

http://videoacta.elmasnou.cat?meeting=video_202011192026080200_FH.mov&topic=6

Acord:
“Primer. Donar compte informe d’Intervenció d’avaluació del compliment dels objectius de
la LO 2/2012, de 27 d’abril d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, respecte
al seguiment del tercer trimestre del pressupost 2020.
Segon. Donar compte de la comunicació de les dades sobre l’execució del tercer
trimestre del pressupost 2020 al Ministeri d’Hisenda i Funció Pública, dintre del termini
establert, que és el 31 d’octubre de 2020.”
Resultat: En resten assabentats.
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7. - Donar compte del compliment de l'article 116 ter de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
reguladora de les Bases de Règim Local, sobre la remissió del cost efectiu dels
serveis exercici 2019, al Ministeri d'Hisenda i Funció Pública.
Les intervencions corresponents a aquest punt de l’ordre del dia es troben enregistrades a la videoacta. Es poden
consultar a l’enllaç següent:

http://videoacta.elmasnou.cat?meeting=video_202011192026080200_FH.mov&topic=7

Acord:
“Vist que l’article 116 ter de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del règim
local estableix que totes les entitats locals calcularan abans del dia 1 de novembre de
cada any el cost efectiu dels serveis que presten partint de les dades contingudes a la
liquidació del pressupost general i, en el seu cas, dels comptes anuals aprovats de les
entitats vinculades o depenents corresponents a l’exercici immediat anterior.
Vist que el càlcul del cost efectiu de cadascun dels serveis, es calcularà a partir dels
costos directes e indirectes de cada Administració general i de cada un dels seus ens
depenents/vinculats, per cadascun dels serveis. Identificant aquests costos amb les
obligacions reconegudes i les operacions pendents d’aplicar a pressupost per determinats
programes d’una entitat subjecte a règim pressupostari, i, a les despeses d’explotació
reflectides en el compte de pèrdues i guanys en el cas que el servei es presti per una
entitat subjecte al pla general empresarial.
Vist que totes les entitats locals han de comunicar els costos efectius de cada un dels
serveis al Ministeri d'Hisenda.
Vist que l’Ordre HAP/2075/2014, de 6 de novembre, estableix els criteris de càlcul del
cost efectiu dels serveis que presten les entitats locals en desenvolupament del previst a
l’article 116 ter de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.
Vist que els costos directes i indirectes han estat calculats sobre la base de les dades de
la liquidació de 2019, que les dades corresponents a l’amortització de la inversió material
s’han extret de l’inventari municipal i que les dades corresponents a les contraprestacions
per gestió indirecta s’han obtingut de les manifestacions realitzades pels diferents
concessionaris.
Atès que l’ajuntament ha complert amb l’obligació de remissió de subministrament de la
informació, en temps i forma, el dia 26 d’octubre de 2020 a través de la plataforma
telemàtica habilitada a l’Oficina Virtual de les Entitats Locals.
És per això que es dona compte al Ple del càlcul del cost efectiu dels serveis que presta
l’Ajuntament del Masnou a l’exercici 2019 d’acord amb l’annex que s’adjunta.”
Resultat: En resten assabentats.
8. - Autorització d’ús per espais de treball a favor de l’Organisme de Gestió
Tributària de la Diputació de Barcelona
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_202011192026080200_FH.mov&topic=8

Acord:
“En el Ple Extraordinari de data 30 de setembre de 2020, l’Ajuntament de Masnou va
acordar la delegació en la Diputació de Barcelona de les funcions de gestió, liquidació i
recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic del citat Ajuntament.
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Per dur a terme les funcions encomanades, l’Ajuntament de Masnou està en disposició
d’autoritzar a l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona l’ús de l'espai de
treball, què es troba a l’Edifici Centre, concretament al carrer Itàlia, 50, 1a planta, local A
(fins ara despatx de Promoció Econòmica).
Aquesta autorització compleix allò que estableixen els articles 92.1, 2, i 4) de la Llei
33/2003, del 3 de novembre, de patrimoni de les administracions públiques, l'art. 218.4 del
Decret legislatiu 2/2003, del 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i
de règim local de Catalunya, l’article 108, del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens
locals de Catalunya, aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny, i els articles 53 i següents
del Reglament de patrimoni dels ens locals, aprovat pel Decret 336/1988, de 17 d’octubre,
sobre les autoritzacions i la destinació dels béns públics.
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Serveis Generals amb data 11 de
novembre 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. AUTORITZAR, amb efectes en data 20 de novembre de 2020, l’Organisme de
Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona per a l’ús d'un espai de treball, situat al carrer
Itàlia, 50, 1a planta, local A de l’Edifici Centre, que fa aproximadament uns 94,51 mts 2 útils,
perquè hi dugui a terme la prestació del servei de gestió, liquidació i recaptació dels
ingressos de dret públic de l'Ajuntament, d’acord amb la delegació aprovada pel Ple
municipal.
Segon. ESTABLIR que l’autorització d’ús de l'espai de treball, es regirà per les següents
condicions:
a) L’autorització s’efectua als efectes, únics i exclusius, que l’ORGT pugui desenvolupar
els serveis de gestió, recaptació i liquidació que li siguin encarregats per aquesta
corporació i, en conseqüència, quedarà sense efecte en el moment que deixin de
prestar-se aquests serveis.
b) El moblament de l'espai cedit anirà a càrrec de l'ORGT que tindrà l'obligació de dotarlo de mitjans suficients per tal de poder prestar adequadament el servei, així mateix
haurà de garantir el bon estat de l'espai durant tot el temps de duració de
l'autorització de forma que en tot moment reuneixi les condicions necessàries per a la
prestació del servei.
c) Per aquesta autorització l'Organisme abonarà, a l'Ajuntament del Masnou, una
quantitat mensual de 1.082 euros, com a compensació per les despeses generals
que aquesta ocupació pugui originar i que compren els següents:
1. Serveis: manteniment correctiu i preventiu dels aparells d'aire condicionat i
calefacció, de la instal·lació elèctrica i de veu i dades, neteja, servei de
vigilància, instal·lació i manteniment d'alarmes.
2. Subministres: d'aigua i electricitat.
3. Obres de reparació i manteniment: que afectin al local així com qualsevol
altre no detallada però que es pugui classificar en els apartats anteriors, a
excepció únicament de tot el que fa referència al manteniment del material
informàtic i mobiliari de l'ORGT.
d) L’ORGT es responsabilitza dels desperfectes que, produïts amb posterioritat a la
utilització, se li considerin imputables.
e) L'autorització d’ús es realitza per a la utilització de l’ espai de treball a favor de
l’ORGT i per a les activitats que es relacionen a la condició a).
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En conseqüència, quan cessin aquestes activitats, la realització d’altres no previstes
ni expressament autoritzades o l’incompliment de qualsevol altra clàusula de la
present autorització, facultarà a l’Ajuntament per a rescindir-lo, prèvia audiència a
l’ORGT.
f) Aquesta autorització finalitzarà quan l’ORGT deixi de prestar els serveis que la
motiven. No obstant això, si per causes d’interès, l’Ajuntament necessités ocupar
l’espai autoritzat per a la prestació de serveis municipals, podrà igualment recuperarlo en qualsevol moment prèvia audiència a l’ORGT, amb una antelació mínima de
tres mesos. En aquest cas i sempre que sigui possible, es facilitarà a l’ORGT un altre
espai de característiques anàlogues.
g) L’autorització d’ús objecte d’aquest acord s’entén efectuada de forma exclusiva a
l’ORGT. L’espai autoritzat per a un lloc de treball, no es podrà cedir ni traspassar a
terceres persones no relacionades amb l’ORGT.
h) Al final del termini de l’autorització, l’ORGT deixarà lliures i vacus a disposició de
l’Ajuntament els béns objecte de l’autorització.
i)

L’Ajuntament defuig tota responsabilitat penal, fiscal, laboral i administrativa, tan
directa com solidària, pels actes o contractes que l’ORGT titular d’aquesta
autorització realitzi o atorgui amb persona física o jurídica amb motiu de l’objecte de
l’autorització en qüestió, ambdues parts fan reconeixement mutu de no existir cap
relació de dependència entre elles.

Tercer. NOTIFICAR el present acord a l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de
Barcelona per a la seva corresponent acceptació.”
Resultat: Aprovat per 12 vots a favor i 9 vots en contra.
Votació
Els grups municipals d’ERC-AM-AM (9 regidors) i PSC-CP (3 regidors), hi voten a favor.
Els grups municipals de Fem Masnou (3 regidors), JxCAT-UNITS (3 regidors), Cs (2
regidors) i CUP-AMUNT (1 regidor), hi voten en contra.
9. - Aprovació del model control intern en règim de fiscalització i intervenció
limitada prèvia de requisits bàsics per a les despeses i obligacions, i del control
inherent a la presa de raó en comptabilitat, com a procediment per a l’exercici de la
funció interventora sobre els drets i ingressos.
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_202011192026080200_FH.mov&topic=9

Acord:
“La Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració
local va modificar els articles 213 i 218 del Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març,
pel que s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals (TRLHL), tot
introduint una ordre directa al Govern de l’Estat per a la regulació dels procediments de
control intern i la metodologia d’aplicació amb l’objectiu, entre altres, de reforçar el control
econòmic-pressupostari i el paper de la funció interventora en les entitats locals. El
Ministeri d’Hisenda i Funció pública, en exercici de la tasca encomanada, ha elaborat i
aprovat el Reglament que regula el règim jurídic del control intern en les entitats del
sector públic local, el qual ha estat aprovat per Reial Decret 424/2017, de 28 d’abril (RD
424/2017), que segons la seva disposició final primera va entrar en vigor l’1 de juliol de
2018.
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L’article 9 del Reial decret 424/2017, de 28 d’abril, pel qual es regula el règim jurídic del
control intern a les entitats del sector públic local (RD 424/2017), en el seu apartat 1,
estableix que la fiscalització prèvia dels drets i ingressos de la Tresoreria de l’entitat local
i la dels seus organismes autònoms es pot substituir, sempre que ho acordi el ple, pel
control inherent a la presa de raó en comptabilitat i pel control posterior, si s’escau, dels
drets i ingressos de la Tresoreria de l’entitat mitjançant l’exercici del control financer.
L’article 13 del citat Reial decret regula el règim de fiscalització i intervenció limitada
prèvia de requisits bàsics, establint en el seu apartat 1 que, previ informe de l’òrgan
interventor i a proposta del president, el ple de l’entitat local podrà acordar el règim de
fiscalització i intervenció limitada prèvia, així com els tipus de despeses i obligacions
sotmeses a fiscalització i intervenció limitada prèvia en règim de requisits bàsics, a
excepció d’aquells que els sigui d’aplicació el règim ordinari de fiscalització i intervenció
prèvia. Aquest article estableix tres nivells de requisits bàsics a comprovar per l’òrgan
interventor, que són els següents:
- El primer nivell de requisits bàsics generals, previstos a l’article 219.2 a) i b) del
TRLRHL i recollits a l’article 13.2. a) i b) del RD 424/2017:
a) L’existència de crèdit pressupostari i que el proposat és l’adequat a la naturalesa
de la despesa o obligació que es proposi contreure.
b) Que les obligacions o despeses es generen per un òrgan competent.
- El segon nivell de requisits bàsics que es recull en el segon paràgraf de l’apartat c de
l’article 13.2 del RD 424/2017 i que està format pels aspectes que fixi l’Acord del
Consell de Ministres vigent en cada moment respecte a l’exercici de la funció
interventora en règim de requisits bàsics, en els supòsits que siguin aplicables a les
entitats locals. L’acord vigent del Consell de Ministres és el de 30 de maig de 2008,
actualitzat per Acord de l’1 de juliol de 2011 (en endavant, ACM) i l’ Acord del Consell
de Ministres de 20 de juliol de 2018 sobre l’exercici de la funció interventora en règim
de requisits bàsics en l’àmbit dels contractes del sector públic i els encàrrecs a mitjans
propis, publicat 2 agost de 2018. Així, segons el RD 424/2017, dits aspectes, pel sol fet
d’incloure’s en l’ACM, ja es consideren transcendents en el procés de gestió i, per tant,
s’inclouen per mandat del RD 424/2017 com un nou nivell de requisits bàsics a
comprovar en tots els tipus de despesa que comprèn.
Sense perjudici del que estableix l’article 13 d’aquest RD 424/2017, quan s’efectuï la
intervenció prèvia de la liquidació de la despesa o el reconeixement d’obligacions, s’ha
previst, també, la comprovació dels següents extrems, tal i com preveu l’article 19 del
RD 424/2017:
a) Que les obligacions responen a despeses aprovades i, si s’escau, fiscalitzades
favorablement, excepte que l’aprovació de la despesa i el reconeixement de
l’obligació s’hagin d’efectuar simultàniament.
b) Que els documents justificatius de l'obligació s'ajusten a les disposicions legals i
reglamentàries que són aplicables. En tot cas, en la documentació haurà de
constar:
1. Identificació del creditor.
2. Import exacte de l'obligació.
3. Les prestacions, serveis o altres causes de les quals derivi l'obligació del
pagament.
c) Que s'ha comprovat materialment, quan sigui necessari, la realització efectiva i
conforme de l'obra, el servei, el subministrament o la despesa, i que s'ha dut a
terme, si s'escau, aquesta comprovació.
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- El tercer nivell de requisits bàsics, que es recull en el mateix article 13.2 apartat c) del
RD 424/2017, i també previst a l’article 219.2 c) del TRLRHL:
c) Els altres aspectes que, per la seva transcendència en el procés de gestió,
determini el Ple a proposta del President i previ informe de l’òrgan interventor.
En aquest cas, és el Ple de la Corporació l’òrgan que pot aprovar addicionalment
altres aspectes o requisits a comprovar que també tindran la consideració de requisits
bàsics, completant així el model de control intern segons les seves especialitats
En aquest sentit, a més dels requisits generals bàsics, es verificarà també:
a) Que tots els informes que s'incorporin als expedients manifesten expressament la
conclusió del seu sentit favorable o no.
b) Que figura a l'expedient informe proposta en compliment del que disposa l'article
172 i 175 del ROF en relació a l'acord o resolució que es proposa adoptar.
A banda dels requisits de comprovació general en tot tipus d’expedient, es comprovaran
els extrems addicionals definits per a cada tipus de despesa i que es recullen en els
Annexos I i II.
Per a la determinació dels requisits considerats bàsics cal atendre a aquells que
assegurin l’objectivitat, la transparència, la no discriminació i la igualtat de tracte en les
actuacions públiques, i resultaran d’aplicació, en tot cas, els requisits bàsics recollits en
l’Acord del Consell de Ministres de 30 de maig de 2008, actualitzat per Acord de 7 de
juliol de 2011, en tot allò que és d’aplicació a la previsió dels articles 152 i 147 de la Llei
general pressupostària, respecte a l’exercici de la funció interventora en règim de
requisits bàsics (ACM2008) i en l’Acord del Consell de Ministres de 20 de juliol de 2018
(ACM2018, en tot allò que és d’aplicació a la previsió dels articles 152 i 147 de la Llei
general pressupostària, respecte a l’exercici de la funció interventora en règim de
requisits bàsics en l’àmbit dels contractes del sector públic i encàrrecs a mitjans propis.
Per tot això, vist l’informe emès per la Intervenció en els termes previstos en el RD
424/2017, les atribucions conferides al ple d’aquesta corporació i d’acord amb l’article 52
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 Serveis Generals amb data 11
de novembre 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 la substitució de la fiscalització prèvia dels drets i ingressos de la
Tresoreria de l'entitat local i els seus ens dependents amb pressupost limitatiu, si és el
cas, pel control inherent a la presa de raó en comptabilitat, com a procediment per a
l'exercici de la funció interventora sobre els seus drets i ingressos, en els termes
previstos en l’article 9.1 del RD 424/2017.
SEGON. Aprovar el règim de fiscalització i intervenció limitada prèvia de requisits bàsics
sobre despeses i obligacions per a l'exercici de la funció interventora a l'entitat local i els
seus ens dependents amb pressupost limitatiu, si s’escau, en els termes previstos en
l’article 13 del RD 424/2017.
TERCER. Aprovar els tipus de despeses i obligacions sotmeses a fiscalització i
intervenció limitada prèvia en règim de requisits bàsics, així com les fitxes dels extrems o
requisits a verificar per a cadascun d’ells, que es concreten en l'Annex II del present
acord, els quals formen part del mateix a tots els efectes legals, i els quals engloben tots
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els tipus de despeses i obligacions amb efectes pressupostaris, a excepció d'aquells als
quals els sigui aplicable el règim ordinari de fiscalització i intervenció prèvia.
QUART. Aprovar els requisits bàsics adaptats a l'Acord del Consell de Ministres de 30 de
maig de 2008, actualitzat per Acord d’1 de juliol de 2011, i l'Acord del Consell de Ministres
de 20 de juliol de 2018, així com altres requisits addicionals que determina aquest Ple en
exercici de la competència que li atribueix l’article 13.2.c) del RD 424/2017, que segons la
tipologia d’expedient s’han de comprovar en l'exercici de les actuacions de fiscalització i
intervenció limitada prèvia en règim de requisits bàsics, que es concreten en l’Annex II del
present acord, els quals formen part del mateix a tots els efectes legals.
CINQUÈ. Disposar que les fitxes individuals de l’Annex II es puguin agrupar en una fitxa
nova o desdoblar en dues o més fitxes noves quan l’exercici per la Intervenció de la
funció interventora sobre els actes administratius així ho requereixi. En tot cas, aquesta
actuació no permet afegir nous tipus de procediments, ni nous requisits bàsics i
addicionals a fiscalitzar o intervenir, als que estiguin aprovats pel Ple de la Corporació.
SISÈ. Aprovar que qualsevol altra tipologia de despesa no enumerada expressament en
els Annexos I i II també estarà sotmesa a fiscalització i intervenció limitada prèvia de
requisits bàsics, havent-se de comprovar els extrems generals regulats en el RD
424/2017.
SETÈ. Deixar sense efectes, a partir de l’entrada en vigor del present acord, qualsevol
altra disposició de l’Ajuntament del Masnou, en tot allò que contradigui els presents
acords en matèria de control intern.
VUITÈ. El present acord serà vigent des de l’endemà de la publicació en el Butlletí oficial
de la província i fins a la seva derogació expressa.
NOVÈ. Publicar el present acord i els seus annexos (Annex l i Annex ll) en el Butlletí
oficial de la província.”
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.
10. - Ratificació del Decret d’Alcaldia número 1983, de data 21 d’octubre de 2020, de
rectificació de l’error material (LIC 6/2020).
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_202011192026080200_FH.mov&topic=10

Acord:
“Vist el Decret d’Alcaldia número 1983, de data 21 d’octubre de 2020 en el qual es diposa
textualment el següent:
“En data 17 de setembre de 2020 el Ple va aprovar l’expedient de contractació i el plec de
clàusules administratives particulars i el de prescripcions tècniques particulars per a
l’adjudicació del contracte de serveis de manteniment, neteja i tractaments fitosanitaris
dels parcs, jardins municipals, parterres, talussos, jardineres, correcans i arbrat i de
l’esporga dels arbres del municipi del Masnou dividit en dos lots, LIC 6/2020
(X2020010616).
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En data 22 de setembre de 2020 es va remetre anunci de licitació al DOUE i el 28 de
setembre de 2020 es va publicar l’anunci de licitació al perfil de contractant.
El termini de presentació d’ofertes finalitza el proper 26 d’octubre de 2020.
En data 16 d’octubre de 2020 es va rebre una consulta per part d’una empresa
interessada en la licitació en relació a la fórmula a aplicar a les puntuacions econòmiques
del lot 2 (Servei d’esporga de l’arbrat).
En data 21 d’octubre de 2020 el tècnic de paisatge ha emès informe on posa de manifest
que existeix un error material en la fórmula de l’oferta econòmica del lot 2 del contracte
(Servei d’esporga de l’arbrat) en el sentit següent:
“(...)
2. A la formula presentada pel càlcul de puntuació de la proposta econòmica del contracte
del Lot 2 que trobem al punt 11.“Criteris d’Adjudicació” de l’informe de justificació del
contracte i la clàusula 13.1 del plec de clàusules administratives particulars s’hi ha
detectat un error material ja que si be estem parlant de l’oferta econòmica a la formula es
parla de criteris tècnics. Per tant s’ha detectat que a on posa tècnic al definir la formula
hauria de posar econòmic. Així doncs:
On està escrit “ VTop = Valoració técnica de l’oferta que es puntua” s’hi ha d’establir “
OEmb = Oferta econòmica més baixa”
On està escrit “ VTmv = Valoració técnica de l’oferta millor valorada” s’hi ha d’establir
“OEp= Oferta econòmica que es puntua”
Per tant la fórmula del criteri queda de la següent manera:

Propostes
1. Tenint en compte allò esmentat en els paràgrafs anteriors, que no implica en cap
cas variació dels criteris d’adjudicació ni modificació de la fórmula per valorar la
proposta econòmica del contracte del lot 2, es proposa la rectificació de l’error
material existent que es deriva de la pròpia documentació en el sentit exposat
anteriorment en el present informe.”
Aquest error es troba en l’apartat 11 de l’informe de necessitats i en la clàusula 13.1 del
plec de clàusules administratives particulars.
L’article 122.1 de la LCSP estableix que els plecs de clàusules administratives particulars
només es podran modificar amb posterioritat a la seva aprovació per error material, de fet
o aritmètic.
Tanmateix, l’article 109.2 de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, del procediment administratiu
comú de les administracions públiques, estableix que les Administracions Públiques
podran rectificar en qualsevol moment, d’ofici o a instància dels interessats, els errors
materials, de fet o aritmètics, existents als seus actes.
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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 d’aquest expedient.
L’article 21.1 k) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local,
atribueix competències a l’alcalde per exercir les accions judicials i administratives, en
cas d’urgència, en matèries de la competència del ple. En aquest cas, n’haurà de donar
compte al Ple en la primera sessió que celebri perquè ho ratifiqui.
És necessari rectificar l’error material detectat amb la màxima urgència als efectes de
donar resposta a la sol·licitud presentada i per general interès de tots els interessats
abans de la finalització del termini de presentació d’ofertes el proper 26 d’octubre de
2020.
En virtut de tot això, i en ús de les facultats atribuïdes legalment,
RESOLC:
Primer. Corregir l’error material existent en la clàusula 13.1 del plec de clàusules
administratives particulars del contracte de serveis de manteniment, neteja i tractaments
fitosanitaris dels parcs, jardins municipals, parterres, talussos, jardineres, correcans i
arbrat i de l’esporga dels arbres del municipi del Masnou (LIC 6/2020) en relació als
criteris d’adjudicació del lot 2 (Contracte de l’esporga de l’arbrat del Masnou) en el sentit
següent:
Allà on diu:
“ a) Proposta econòmica del contracte

Fins a un màxim de 80 punts

Per a l’atorgament de la puntuació s’aplicarà la fórmula següent:
Pop = Puntuació de l’oferta a puntuar
P = Puntuació del criteri
VTop = Valoració Tècnica d’Oferta que es Puntua
VTmv = Valoració Tècnica de l’oferta Millor Valorada
La puntuació final vindrà donada de l’aplicació de la fórmula anterior.”
Ha de dir:
“ a) Proposta econòmica del contracte

Fins a un màxim de 80 punts

Per a l’atorgament de la puntuació s’aplicarà la fórmula següent:

La puntuació final vindrà donada de l’aplicació de la fórmula anterior. ”
En el mateix sentit, rectificar el mateix error material existent a l’informe de necessitats,
apartat 11, criteris d’adjudicació, del lot 2.
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Segon. Sotmetre aquest decret a ratificació del Ple de la Corporació d’acord el que
disposa l’article 21.1 k) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim
local.
Tercer. Publicar aquest acord al perfil de contractant.”
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Serveis Generals amb data 11
de novembre 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:
Únic. Ratificar el Decret d’Alcaldia número 1983, de data 21 d’octubre de 2020, de
rectificació de l’error material existent als plecs de clàusules administratives particulars i a
l’informe de necessitats de la licitació dels serveis de manteniment, neteja i tractaments
fitosanitaris dels parcs, jardins municipals, parterres, talussos, jardineres, correcans i
arbrat i de l’esporga dels arbres del municipi (LIC 6/2020).”
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.
11. - Successió en el contractista del contracte de la gestió indirecta, mitjançant
concessió, de l’escola bressol municipal Sol Solet (lot 1 LIC 1-2014).
Les intervencions corresponents a aquest punt de l’ordre del dia es troben enregistrades a la videoacta. Es poden
consultar a l’enllaç següent:

http://videoacta.elmasnou.cat?meeting=video_202011192026080200_FH.mov&topic=11

Acord:
“El Ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària de data 20 de febrer de 2014 va aprovar
l’expedient per a l’adjudicació, per lots, del contracte de gestió, en règim de concessió,
del servei d’escoles bressol municipals, mitjançant procediment obert i diversos criteris
d’adjudicació.
En sessió ordinària de data 19 de juny de 2014 el Ple de la corporació va adjudicar el Lot
1 del contracte de la gestió indirecta,mitjançant concessió, de l’escola bressol municipal
Sol Solet, a l’empresa Clece, SA.
En data 18 de juliol de 2014 es va formalitzar el contracte amb Clece, SA per un període
de quatre cursos escolars (2014/2015, 2015/2016, 2016/2017 i 2017/2018), de setembre
a juliol ambdós inclosos.
El Ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària de data 21 de maig de 2020, va aprovar la
tercera pròrroga del contracte de la gestió indirecta, mitjançant concessió, de l’escola
bressol municipal Sol Solet amb l’empresa Clece, SA, pel curs escolar 2020-2021 (de
setembre a juliol, ambdós inclosos), en els mateixos termes i condicions que regien el
contracte inicial i amb les modificacions aprovades pel Ple Municipal de data 29 d’abril de
2020.
En data 15 de setembre de 2020 el representant legal de Clece SA va presentar un escrit
on comunicava l’escissió parcial de Clece, SA a favor de Koala Soluciones Educativas,
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SA (societat fililal íntegrament participada per Clece SA), comunicant el canvi
d’adjudicatari del contracte a partir de l’u d’octubre de 2020.
Amb data 28 de setembre de 2020 l’Ajuntament del Masnou efectua un requeriment a
Clece, SA, amb caràcter previ a qualsevol canvi de titularitat, sol·licitant documentació
relativa a l’operació societària efectuada.
Amb data 13 d’octubre de 2020, Clece, SA aporta documentació d’acord amb el
requeriment efectuat per l’Ajuntament amb registre d’entrada número E2020014903.
Clece SA ha aportat escriptura de segregació de la unitat econòmica de la societat Clece
SA (com a societat segregada) a favor de la societat “Koala Soluciones Educativas, SA”
unipersonal (com a societat beneficiària), mitjançant la qual la societat Clece SA segrera
del seu patrimoni la unitat econòmica consistent en l’activitat de serveis educatius, que
comprèn, a títol anunciatiu i no limitatiu, la gestió integral de les escoles infantils en tot el
territori nacional (la “unitat segregada”) a favor de “Koala Soluciones Educativas, SA
unipersonal” (societat beneficiària), sense extinció de la primera, amb transmissió en bloc
del patrimoni segregat segons escriptura notarial de data 29 de juliol de 2020.
La societat segregada, “Clece SA”, és l’accionista únic de la societat beneficiària, “Koala
Soluciones Educativas, SA unipersonal”.
L’article 85 del TRLCSP, normativa aplicable al contracte¸estableix:
“En los casos de fusión de empresas en los que participe la sociedad contratista,
continuará el contrato vigente con la entidad absorbente o con la resultante de la fusión,
que quedará subrogada en todos los derechos y obligaciones dimanantes del mismo.
Igualmente, en los supuestos de escisión, aportación o transmisión de empresas o ramas
de actividad de las mismas, continuará el contrato con la entidad a la que se atribuya el
contrato, que quedará subrogada en los derechos y obligaciones dimanantes del mismo,
siempre que tenga la solvencia exigida al acordarse la adjudicación o que las diversas
sociedades beneficiarias de las mencionadas operaciones y, en caso de subsistir, la
sociedad de la que provengan el patrimonio, empresas o ramas segregadas, se
responsabilicen solidariamente con aquélla de la ejecución del contrato. Si no pudiese
producirse la subrogación por no reunir la entidad a la que se atribuya el contrato las
condiciones de solvencia necesarias se resolverá el contrato, considerándose a todos los
efectos como un supuesto de resolución por culpa del adjudicatario”
Consta a l’expedient informe jurídic en relació al procediment a seguir.
A la vista de la documentació aportada per Clece SA, la tècnica d’educació ha emès
informe de data 22 d’octubre de 2020, on manifesta la comprovació de la suficient
solvència de Koala Soluciones Educativas, SA d’acord amb les condicions mínimes i
medis d’acreditació de la solvència econòmica i financera i professional o tècnica
establertes al punt 14 del plec de clàusules administratives particulars del contracte de
gestió, mitjançant concessió, del servei d’escoles bressol municipal (LIC 1/2014).
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Serveis Generals amb data 11
de novembre 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. Donar-se per assabentat del canvi de titularitat en l’empresa adjudicatària del lot
1 del contracte de la gestió indirecta, mitjançant concessió, de l’escola bressol municipal
Sol Solet, efectuat per Clece SA (com a societat segregada) a favor de Koala Soluciones
Educativas, SA (com societat beneficiària), amb CIF número A-87045423, per segregació
de la unitat econòmica de serveis educatius, segons consta a l’escriptura notarial de data
29 de juliol de 2020, amb efectes 1 d’octubre de 2020, subrogant-se Koala Soluciones
Educativas, SA en tots els drets i obligacions derivats del contracte.
14

Acta del Ple de l'Ajuntament del Masnou

Sessió núm. PLE2020000011

19 de novembre de 2020

Segon. Requerir a Koala Soluciones Educativas, SA perquè, en el termini de deu dies
hàbils, a comptar des de la data de notificació del present acord, acrediti haver constituït
la garantia definitiva per import de 42.265,10 €, que és el mateix import que té dipositat
en la tresoreria de l’Ajuntament del Masnou l’empresa Clece, SA en virtut del contracte de
gestió del servei, mitjançant concessió, de l’escola bressol municipal Sol Solet.
La garantia definitiva constituïda per Clece SA conservarà la seva vigència fins que
estigui constituïda la nova garantia. Un cop constituïda la nova garantia es procedirà a la
devolució de l’inicial.
Tercer. Notificar aquest acord a Clece, SA i a Koala Soluciones Educativas, SA.
Quart. Publicar el canvi de titularitat d’aquest contracte al perfil de contractant.”
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 la CUP-AMUNT (1 regidor), hi voten
en contra.
12. - Aprovació de l'expedient de contractació i dels plecs de clàusules particulars
per a l’adjudicació de l’explotació, mitjançant concessió, per lots, dels serveis de
temporada de la platja del terme municipal del Masnou per al període 2021-2025
(LIC 11/2020).
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_202011192026080200_FH.mov&topic=12

Acord:
Aquest punt es retira de l’ordre del dia.
13. - Aprovació inicial de la Modificació puntual del Pla General d'Ordenació
municipal referent a un canvi de qualificació urbanística de la finca situada en el
carrer de Barcelona, núm. 46 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_202011192026080200_FH.mov&topic=13

Acord:
“Vista la documentació relativa a la Modificació Puntual del Pla General d’Ordenació en
relació a un canvi de qualificació urbanística de la finca situada en el carrer de Barcelona,
núm. 46 del Masnou, presentada en el Registre general de l’Ajuntament en data 24 de
febrer de 2017, pel senyor (.../...), en representació de l’entitat Societat Cultural Nova
Unió Masnovina (SOCNUM).
Atès que la referida modificació puntual del Pla General afecta a una única parcel·la, seu
social de l’entitat SOCNUM, la qual és única propietària de la mateixa.
Atès que, segons consta en la memòria del document, l’objectiu que es pretén assolir
amb aquesta Modificació del Pla General és modificar el règim urbanístic de la referida
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finca per a qualificar-la com a zona de casc antic (clau 10), per ser la zonificació
corresponent a la de les parcel·les veïnes.
Vist l’informe favorable emès per l’arquitecte municipal amb data 24 de febrer de 2017,
en el qual es manifesta textualment el següent:
“En data 24 de febrer de 2017, la societat SOCNUM ha presentat el document de
modificació puntual del PGOU referent a una modificació de la qualificació urbanística de
la finca situada al carrer Barcelona núm. 46, redactat per RGC arquitectes.
La iniciativa privada de modificacions puntuals de planejament general es justifica en
compliment de l’article 101.3 del DL 1/2010.
Es redacta aquesta modificació puntual del PGOU amb el següent objectiu:
-La modificació de la qualificació de la finca situada al carrer Barcelona núm. 46,
actualment Equipament sòcio-cultural (clau 5d) per la de Nucli antic (clau 10). Amb
aquesta modificació es retorna la finca a l'ús residencial, que era el que tenia
originalment, abans de l'aprovació del PGOU de 1985.
La proposta justifica la necessitat, oportunitat i conveniència de la modificació en relació
als interessos públics i privats concurrents. En aquest sentit, es motiven aquests
interessos per la necessitat del manteniment d'una entitat cívica i cultural del Masnou,
d'ampli arrelament i tradició en el municipi. D'altra banda, es vincula el canvi d'ús a
residencial a l'enderroc del volum disconforme situat a la part davantera de l'edificació.
La modificació proposada té la consideració d'una actuació aïllada de dotació, d'acord
amb la disposició addicional segona del Dl 1/2010. En aquest sentit, el document
presentat preveu les cessions corresponents d'acord amb els estàndards de sòl per a
sistemes previstos a l'article 100.3 i 100.4 del Dl 1/2010, així com la cessió del 15%
d'increment d'aprofitament urbanístic segons el que estableix l'article 43.1 del referit Dl
1/2010. El document presentat justifica que aquesta cessió es farà efectiva amb aportació
econòmica en el moment de la concessió de la llicència urbanística que faculti per a la
transformació d'usos prevista. A aquest efecte s'incorpora una justificació d'aquesta
quantia econòmica a satisfer i, de forma sintètica, el mètode de valoració utilitzat.
Pel que fa al contingut del document presentat, aquest s’ajusta a allò que requereix el Dl
1/2010, atenent a la naturalesa i abast de la modificació proposada.
Pel que fa a la normativa urbanística, aquesta s’estructura en un únic article de
modificació de l'article 377, afegint un apartat 16, que regula les condicions d'edificació
que tindrà la finca, corresponents a la zona 10, com a condició prèvia a la concessió de la
llicència d'obres.
Pel que fa a la suspensió de llicències preceptiva d’acord amb els articles 73 i 74 del DL
1/2010, aquesta afectarà la finca situada al carrer Barcelona núm. 46. No obstant això,
d'acord amb l'article 102.4 del Reglament de la Llei d'Urbanisme, mentre estigui suspesa
la tramitació de llicències. es poden atorgar les llicències en el règim vigent, que siguin
compatibles amb les determinacions del nou planejament aprovat, en el cas que, per la
naturalesa dels canvis proposats, no es posi en risc l'aplicació del nou planejament, una
vegada definitivament aprovat.
Per tot allò exposat, el tècnic que subscriu emet informe amb caràcter favorable del
document de Modificació puntual del PGOU de modificació de la qualificació urbanística
de la finca situada al carrer Barcelona núm. 46.”
Vist l’informe tècnic emès amb data 4 de novembre de 2020 per l’arquitecta municipal,
posant de manifest la vigència de l’informe emès per l’arquitecte municipal amb data 24
de febrer de 2017.
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Vist l’informe jurídic sobre tramitació emès en data 27 de febrer de 2017 per la tècnica de
gestió de l’Àrea de Territori, amb el vist i plau del secretari general de l’Ajuntament, en el
qual es posa de manifest que pot procedir-se a l’aprovació inicial de l’esmentada
modificació puntual de Pla General, seguint el mateix procediment que per a l’aprovació
del Pla General, de conformitat amb el que preveu l’article 96 del Text refós de la Llei
d’Urbanisme. Abans l’Ajuntament haurà d’assumir expressament la iniciativa pública per
tramitar-la, de conformitat amb el que preveu l’article 101.3 del Text refós de la Llei
d’Urbanisme.
Vist l’informe jurídic complementari emès amb data 4 de novembre de 2020 per la tècnica
de gestió de l’Àrea de Territori, amb el vist i plau del secretari general de l’Ajuntament, en
el qual es declara la vigència de la normativa relacionada en l’informe de l’any 2017.
Atès el que especifica l’article 96, en relació amb l’article 85 del Decret legislatiu 1/2010,
de 3 d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’urbanisme, i l’article 101.3 del
mateix text legal.
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Territori amb data 11 de
novembre 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.- Assumir la iniciativa pública per tramitar la Modificació Puntual del Pla
General d’Ordenació en relació a un canvi de qualificació urbanística de la finca situada
en el carrer de Barcelona, núm. 46 del Masnou, presentada pel senyor (.../...), en
representació de l’entitat Societat Cultural Nova Unió Masnovina (SOCNUM), tal i com
preveu l’article 101.3 del Text refós de la Llei d’Urbanisme.
SEGON.- Aprovar inicialment la Modificació Puntual del Pla General d’Ordenació en
relació a un canvi de qualificació urbanística de la finca situada en el carrer de Barcelona,
núm. 46 del Masnou que té com a objectiu modificar el règim urbanístic de la referida
finca per a qualificar-la com a zona de casc antic (clau 10), per ser la zonificació
corresponent a la de les parcel·les veïnes.
TERCER.- Suspendre el tràmit d’atorgament de llicències i tramitacions en l’àmbit de la
referida Modificació puntual, d’acord amb l'article 73 del Text Refós de la Llei
d'Urbanisme, aprovat per Decret Legislatiu 1/2010 de 3 d'agost; i determinar, de
conformitat amb l'article 74.1 de l'esmentat text legal, que el termini de la suspensió serà,
com a màxim, de dos anys a comptar des del dia següent a la data de l’acord d’aprovació
inicial del Pla.
QUART.- Sotmetre la documentació de la Modificació del Pla General a informació
pública per un termini d’un mes, d’acord amb el que preveu l’article 85.4, del Decret
legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme,
mitjançant edicte publicat en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en el diari El
Punt Avui, en l’e-tauler, i en el portal de transparència de la web municipal.
Durant aquest termini, l’expedient restarà a disposició de qualsevol persona que el vulgui
examinar i hi vulgui presentar al·legacions a les dependències del departament
d’Urbanisme d’aquest Ajuntament, situades a la planta segona del carrer de Tomàs
Vives, núm. 4 i en el portal de transparència de la web municipal.
Així mateix, per donar compliment al que preveu l’ article 8 del Decret Legislatiu 1/2010,
de 3 d’agost, pel qual s’ aprova el Text Refós de la Llei d’ Urbanisme de Catalunya, es
donarà publicitat de tot el document urbanístic al portal de transparència de la pàgina web
municipal (www.elmasnou.cat ), als efectes de la seva consulta per via telemàtica.
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CINQUÈ.- Sol·licitar informe als organismes afectats per raó de llurs competències
sectorials, d’acord amb el que assenyala l’article 85.5 del referit Decret legislatiu.”
Resultat: Aprovat per 15 vots a favor, 2 vots en contra i 4 vots d’abstenció.
Votació
Els grups municipals d’ERC-AM-AM (9 regidors), PSC-CP (3 regidors) i JxCAT-UNITS (3
regidors), hi voten a favor.
El Grup Municipal de Cs (2 regidors) hi vota en contra.
Els grups municipals de Fem Masnou (3 regidors) i CUP-AMUNT (1 regidor), s’abstenen.
14. - Aprovació de la revisió de preus del conveni entre l'Ajuntament del Masnou i el
Consell Comarcal del Maresme per a la prestació del servei en matèria de recollida i
transports residus municipals.
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_202011192026080200_FH.mov&topic=14

Acord:
“El 8 d’octubre de 2018, es va formalitzar el conveni de delegació de competències entre
l’Ajuntament del Masnou i el Consell Comarcal del Maresme per la prestació del servei de
recollida i transport de residus urbans, concretament de la gestió dels residus municipals
de paper i cartró recollit porta a porta als grans productors, que es va iniciar l’1 de
novembre de 2018 per part de la societat RESMAR.
En data 8 de juny de 2020, el tècnic de Manteniment i Via Pública ha emès un informe
favorable a la revisió de preus demanada pel Consell Comarcal del Maresme, amb
efectes de l’1 de gener de 2020, que consta a l’expedient.
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Territori amb data 11 de
novembre 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 la revisió de preus per l’any 2020 del conveni de delegació de
competències al Consell Comarcal del Maresme per la prestació del servei en matèria de
recollida i transport de residus urbans, concretament de la gestió dels residus municipals
de paper i cartró recollit porta a porta als grans productors.
Segon. Establir el cost anual del servei per l’any 2020 en 60.288,38€ a càrrec de la
partida pressupostària MS.16210.46500, recollida comercial de paper, cosa que suposa
un increment de 1.883,23€ respecte el cost de l’any 2019 i la previsió de despesa per
l’any 2020.
Les noves condicions seran incorporades en les següents liquidacions mensuals que es
practiquin, procedint a la seva regularització anual a partir de la seva aprovació pels
òrgans competents
Tercer. Notificar aquest acord al Consell Comarcal del Maresme.”
Resultat: Aprovat per 17 vots a favor, 1 vot 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), JxCAT-UNITS (3
regidors) i Cs (2 regidors), hi voten a favor.
El Grup Municipal de la CUP-AMUNT (1 regidor), hi vota en contra.
El Grup Municipal de Fem Masnou (3 regidors), s’absté.
15. - Aprovació inicial del Pla local d'habitatge 2020-2025 del municipi del Masnou.
Les intervencions corresponents a aquest punt de l’ordre del dia es troben enregistrades a la videoacta. Es poden
consultar a l’enllaç següent:

http://videoacta.elmasnou.cat?meeting=video_202011192026080200_FH.mov&topic=15

Acord:
“El Pla local d’habitatge (PLH) és el document tècnic que, partint de l’anàlisi i diagnosi de
la situació de l’habitatge en un àmbit territorial i de les condicions de context
(socioeconòmiques, urbanístiques, d’organització municipal, etc) defineix, per un període
de sis anys, les estratègies i propostes a desenvolupar des del govern local amb l’objecte
de fomentar l’assoliment del dret dels a ciutadans a l’accés habitatge digne.
L’Ajuntament del Masnou disposava d’un pla local d’habitatge aprovat l’any 2009, amb
vigència fins l’any 2014, que va quedar obsolet ràpidament degut a que les dades
corresponien a la situació econòmica i social abans de la crisis econòmica patida durant
el període 2008-2012.
L’Ajuntament del Masnou, amb el suport de la Diputació de Barcelona, ha redactat el Pla
local d’habitatge 2020-2025 on s’ha radiografiat l’estat actual en matèria d’habitatge i s’ha
planificat les polítiques locals d’habitatge a desenvolupar en els propers sis anys.
Vist l’informe de la Tècnica d’habitatge, de data 1 de setembre de 2020, en el qual
proposa l’aprovació del Pla local d’habitatge 2020-2025 del municipi del Masnou.
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Comunitat i Persones amb data
11 de novembre 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 el Pla local d’Habitatge 2020-2025.
Segon. Sotmetre a informació pública el present acord i el text del Pla local d’Habitatge
2020-2025 del municipi del Masnou, per un termini de trenta dies hàbils, a fi que s’hi
puguin presentar al·legacions i reclamacions, mitjançant la inserció dels anuncis
corresponents al Butlletí Oficial de la província de Barcelona, al Diari oficial de la
Generalitat de Catalunya, 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 d’Habitatge de l’Ajuntament del Masnou,
situat a l’Edifici Roger de Flor, carrer Roger de Flor, 23, 08320 El Masnou (Barcelona), 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, el pla local d’habitatge que ara s’aprova inicialment
quedarà aprovat definitivament sense necessitat de cap tràmit ulterior, i es procedirà
directament a la seva publicació.”
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Resultat: Aprovat per 14 vots a favor, 1 vot en contra i 6 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 la CUP-AMUNT (1 regidor), hi vota en contra.
Els grups municipals de Fem Masnou (3 regidors) i JxCAT-UNITS (3 regidors),
s’abstenen.
16. - Contesta de l'Equip de Govern als precs 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_202011192026080200_FH.mov&topic=16

17. - 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_202011192026080200_FH.mov&topic=17

18. - Moció presentada pels grups municipals de Fem Masnou i la CUP-AMUNT per
la pacificació de la N-II.
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_202011192026080200_FH.mov&topic=18

Acord:
“La nostra comarca es prepara per l’alliberament dels peatges de l’Autopista C-32, un fet
que comportarà la modificació substancial de la mobilitat viària al Baix i l’Alt Maresme.
Aquest alliberament està previst que sigui una realitat el 31 d’agost de 2021 i afectaria els
peatges ubicats al pas de l’autopista per Vilassar de Dalt, Arenys de Mar i Tordera.
Des de fa més de vint anys els veïns i veïnes de la comarca hem acumulat diferents
compromisos polítics i projectes diversos que tenen com a objectiu la pacificació de la NII al seu pas pel Maresme:
 Declaració del Maresme 2015, promoguda per la plataforma Preservem el Maresme
i amb el suport de tots els partits de l’àmbit comarcal abans de les eleccions
municipals del 2015.
 Pacte per la Mobilitat Sostenible del Maresme 2016, aprovat pel Consell Comarcal
del Maresme.
 Revisió del document del Pacte per la Mobilitat Sostenible del Maresme, duta a
terme al desembre de 2017.
 Pla Director de Mobilitat de la Regió Metropolitana 2020-2025 (ATM 2019).
 Pla Director de Mobilitat Urbana i Sostenible del Masnou 2016-2021, elaborat per la
Diputació de Barcelona i lliurat a l’alcalde a l’octubre del 2018.Canvi de la titularitat
de la carretera N-II, traspassada de l’Estat a la Generalitat el 18 de desembre de
2009.
 Compromisos sorgits del procés participatiu emmarcat en el Pla de mobilitat urbana
i sostenible del Masnou (2016-2021).
Totes aquestes propostes i acords polítics, juntament amb les mobilitzacions i lluites que
durant aquests anys ha protagonitzat la ciutadania amb plataformes com la de Preservem
el Maresme, Recuperarem el Baix Maresme i d’altres formacions polítiques, han tingut
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uns objectius comuns: la pacificació de la N-II, la utilització del transport públic com una
alternativa de mobilitat sostenible, la recuperació de l’espai públic per al transport a peu,
en bicicleta i mobilitat elèctrica, i la gratuïtat de la C-32.
El passat 13 d’agost del 2020 el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat
de Catalunya, a la seu del Consell Comarcal del Maresme i davant del Comissionat de la
Mobilitat del Maresme, va anunciar la fi del peatge de la C-32 amb efectes a partir del 31
d’agost de 2021.
Dies abans, el mateix Departament va publicar el concurs per contractar la realització
d’un estudi previ sobre la “Distribució de mobilitat al corredor de la C-32 al Maresme i el
corredor de la C-33 amb l’alliberament del peatge, millores i proposta de reconfiguració
viària“, que té per objecte l’anàlisi i estimació de possibles escenaris dels canvis de
mobilitat vial que suposarà la gratuïtat de la C-32.
Avui més que mai cal concretar els canvis d’ús de la N-II en el seu pas pel Baix Maresme,
especialment pel Masnou, i incorporar els principis de mobilitat sostenibles que hem anat
defensant tots aquest darrers anys. Per fer això possible considerem necessaris,
almenys, els aspectes següents:


La construcció de punts d'intermodalitat davant de les estacions de Rodalies,
aparcaments bicis, parades de bus urbà i interurbà.



La construcció de circuits específics per a bicicletes (pedalables) urbans i
interurbans. Pel que fa als interurbans, és d’especial rellevància un carril bici
substituint un dels carrils de la N-II, així com un contigu a la Riera d’Alella.



La construcció d’itineraris a peu per a vianants.



Acabar l’adaptació de tots els passos soterrats amb rampes accessibles que
permetin l’accés des del poble fins al Passeig Marítim.

Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Territori amb data 11 de
novembre de 2020.
Tenint en compte l’anterior, els grups municipals de Fem Masnou i la CUP-AMUNT
proposen al Ple els acords següents:
ACORDS:
1. Iniciar un procés participatiu per a l’estudi del nous usos que cal incorporar a la N-II en
el moment de l'alliberament del peatge de la C-32, tenint en compte els principis de
mobilitat sostenible anunciats anteriorment i donant a conèixer les propostes de
transformació i pacificació de la N-2 vigents. La data límit de realització d’aquest procés
serà de 5 mesos des de l’aprovació d’aquest acord.
2. Instar el Govern Municipal a promoure, tant dins l'àmbit del Consell Comarcal com del
Departament de Mobilitat i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya la realització dels
projectes constructius d’una xarxa ciclable a la Comarca del Maresme. Instar a la
Generalitat de Catalunya a que elabori els projectes constructius per a realitzar les
propostes que afecten al Masnou contingudes dins els projecte de “Distribució de
mobilitat al corredor de la C-32 al Maresme i el corredor de la C-33 amb l’alliberament del
peatge, millores i proposta de reconfiguració viària”.
3. Instar el Govern Municipal a promoure, dins l’àmbit del Consell Comarcal i del
Departament de Mobilitat i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, un pla que
incrementi l’oferta de la xarxa de Rodalies, així com les xarxes de bus interurbanes.
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4. Disposar, abans del 31 d’agost de 2021, de la contractació per a l’elaboració dels
projectes constructius per realitzar els punts intermodals i els passos accessibles
pendents.
5. Notificar de l’acord al Govern de la Generalitat de Catalunya, al Parlament de
Catalunya, a la Diputació de Barcelona, al Consell Comarcal del Maresme i a la
plataforma Preservem el Maresme i donar-ho a conèixer a la ciutadania mitjançant els
mecanismes habituals.”
Resultat: No aprovat per 12 vots en contra, 7 vots a favor i 2 vots d’abstenció.
Votació
Els grups municipals de Fem Masnou (3 regidors), JxCAT-UNITS (3 regidors) i CUPAMUNT (1 regidor), hi voten a favor.
Els grups municipals d’ERC-AM-AM (9 regidors) i PSC-CP (3 regidors), hi voten en
contra.
El Grup Municipal de Cs (2 regidors), s’absté.
19. - Moció presentada pels grups municipals de JxCAT-UNITS i Fem Masnou per a
la modificació del Reglament del Consell de la Vila.
Les intervencions corresponents a aquest punt de l’ordre del dia es troben enregistrades a la videoacta. Es poden
consultar a l’enllaç següent:

http://videoacta.elmasnou.cat?meeting=video_202011192026080200_FH.mov&topic=19

Acord:
“Exposem els següents fets:
Primer.- El Consell de la Vila del Masnou, és definit en la pròpia pagina web de
l’Ajuntament com: “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 de la vila.”
Així mateix, el Reglament del Consell de la Vila, en el seu preàmbul, diu el següent:
“Aquest Consell de la Vila es constitueix com l’espai de coordinació de la xarxa de
consells sectorials i l’espai de debat, proposta i coordinació per a la gestió estratègica del
municipi.
El Consell de la Vila haurà d’esdevenir l’espai de coordinació de tots els actors socials i
econòmics de la ciutat i, per tant, es constitueix amb la finalitat de permetre la participació
estable de tots els sectors socials. En aquest sentit, haurà de liderar processos de
reflexió, coordinació i consens al voltant dels interessos que afecten la qualitat de vida
dels ciutadans i ciutadanes del Masnou.”
En l’art. 3 del Reglament s’estableixen les seves funcions, entre les quals trobem les
funcions específiques següents:
- Conèixer i debatre els projectes de pressupost municipal i de pla d’actuació municipal,
i emetre informes preceptius durant els processos d’aprovació respectius.
- Assessorar els òrgans de govern municipals en les grans línies estratègiques i en la
gestió municipal, generant consens ciutadà en temes d’interès general.
- Presentar propostes de resolució i mocions per al debat i la votació al Ple de
l’Ajuntament.
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- Conèixer i debatre les ordenances, reglaments i grans projectes que incideixen en el
desenvolupament estratègic, econòmic, social, cultural i sostenible del municipi.
- Donar suport als consells sectorials del municipi i conèixer-ne les conclusions, les
iniciatives i les deliberacions.
- Emetre informes i/o propostes sobre altres qüestions a petició de l’alcalde o
l’alcaldessa, de la junta de govern local o de la majoria simple del ple municipal.
- Proposar iniciatives ciutadanes, sol•licitar la convocatòria d’audiències públiques,
proposar l’impuls de processos participatius i consultes ciutadanes.
Segon.- Que diversos membres del Consell de la Vila han manifestat públicament, a
través de les xarxes socials, el seu malestar, del que entenen, d’una gestió interessada i
partidista del Consell de la Vila per part de l’Ajuntament
Que aquestes manifestacions, vénen donades perquè l’equip de govern, davant els
darrers esdeveniments sorgits al municipi; primer l’episodi de l’amenaça del tancament de
les urgències del Cap del Masnou (d’extrema gravetat) i ara per l’episodi de l’increment
de la delinqüència als nostres carrers, no menys greu i de excepcional rellevància per
l’interès general i que l’alcalde, com a President del Consell de la Vila, no ha considerat
necessari en cap dels dos casos convocar el Consell i si que va optar per realitzar DOS
REUNIONS, el 25 d’agost i el 3 de setembre, amb “representants veïnals” (Aliens al
Consell de la Vila), per acordant mesures per frenar aquesta situació, en comptes de ferho a través del Consell de la Vila. Una reunió, per cert, en la qual no va ser convocat cap
Grup Municipal de l’oposició ni cap representant del Consell de la Vila. No sabem a hores
d’ara, quin criteri va utilitzar l’equip de govern a l’hora de convocar als representants
veïnals, però, en tot cas, no han estat escollits per cap procés participatiu.
Que el Reglament estableix que el Consell de la Vila, màxim òrgan de participació
ciutadana, és qui ha d’assessorar als òrgans de govern municipals i ha de generar un
consens ciutadà en temes d’interès general, com és l’actual cas. Per tant, el que s’hauria
d’haver fet, és convocar l’esmentat Consell per informar i acordar les mesures pertinents.
Tercer.- Que els membres del Consell que van manifestar el seu malestar, també
indicaven, que el Consell és poc participatiu i que arribaven a la conclusió que el Consell
era l’aparador on l’equip de govern exposa les actuacions municipals, ja consolidades,
sense marge d’opinió.
Si analitzem les actes del Consell, podem observar que la dinàmica ha estat que l’òrgan
s’hagi convocat dos cops a l’any, amb alguna excepció en que s’ha arribat a convocar
tres vegades. Podem observar també, com les reunions són conduïdes pel govern i amb
poc marge de participació real per als seus membres. Podem observar també, com el
Consell de la Vila, no ha fet ús d’algunes de les seves funcions, com per exemple,
presentar mocions o propostes de resolució a plenari, proposar iniciatives ciutadanes o
sol·licitar la convocatòria d’audiències públiques.
A les actes, es pot observar també, en el torn d’intervencions, com els membres del
consell manifesten que la freqüència de les reunions és insuficient, així com també
demanen que la documentació dels temes que es tractaran sigui enviada amb la suficient
previsió per al seu estudi; també s’observa com demanen tenir accés a les dades de la
resta de membres del Consell (tant necessària per a que puguin exercir determinades
funcions). Cap de les demandes exposades han estat, de moment, estimades.
Quart.- El nostre grup municipal, com ja ha manifestat diverses ocasions en el Plenari i
està escrit en el nostre programa electoral, creu que, cal impulsar el Consell de la Vila.
En primer lloc, comprometent-se a desenvolupar totes les funcions específiques que
l’actual Reglament permet. I en segon lloc, apostant per una reforma que permeti exercir
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plenament totes les seves competències i acabi esdevenint un òrgan veritablement
representatiu, participatiu i actiu dels assumptes públics de la vila.
Vist el dictamen desfavorable de la Comissió Informativa de Serveis Generals amb data
11 de novembre de 2020.
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
1. Desenvolupar les funcions específiques de l’actual Reglament del Consell de la
Vila.
2. La creació d’un òrgan de treball, que tingui una durada mínima de tres mesos; el
qual estarà format per tots els membres del Consell de la Vila i tots els membres de
la Comissió de textos normatius, exercint de president i vice- president dos
membres del Consell de la Vila, que no siguin polítics i que siguin escollits per
majoria simple entre els membres del propi consell. Aquest òrgan de treball
temporal tindrà un mínim de 4 reunions (la primera serà convocada per l’alcalde i
les següents pel president de l’òrgan) en les quals es debatrà i s’acordarà un nou
text per al Reglament del Consell de la Vila, que permeti, segons tots els membres
que hi participin, que el consell esdevingui un òrgan participatiu, actiu, funcional,
efectiu i transparent.
3. Entre les qüestions que abordarà l’òrgan de treball per tal de modificar el Reglament
del Consell de la Vila, creiem que, com a mínim, cal modificar els següents
aspectes:
-

Les reunions ordinàries mínimes anuals s’hauran d’augmentar de 2 a 4.

-

Les reunions han de ser gravades, en els mateixos termes que els plens
municipals.

-

Es facilitarà un canal de comunicació entre tots els membres, prèvia autorització
dels mateixos.

-

Un mínim del 10% dels membres del Consell de la vila podran sol•licitar la
incorporació d’un punt al ordre del dia. Cada membre només podrà participar en
cinc sol·licituds d’aquesta índole cada any.

-

Es crearà una mesa, formada entre 5 i 7 membres del Consell de la vila, que
seran escollits per majoria simple d’entre tots els membres del consell. Les
funcions de la mesa seran les pròpies d’organització de les reunions del consell.

4. Comunicar l'adopció d'aquests acords pels canals habituals als membres del
Consell de la Vila i a les diferents entitats i agents implicats de la nostra vila.”
Resultat: No aprovat per 12 vots en contra i 9 vots a favor.
Votació
Els grups municipals de Fem Masnou (3 regidors), JxCAT-UNITS (3 regidors), Cs (2
regidors) i CUP-AMUNT (1 regidor), hi voten a favor.
Els grups municipals d’ERC-AM-AM (9 regidors) i PSC-CP (3 regidors), hi voten en
contra.
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20. - Moció presentada pel Grup Municipal de Cs de reconeixement social i laboral
del personal del Servei d'Ajuda a Domicili (SAD) en el municipi.
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_202011192026080200_FH.mov&topic=20

Acord:
“Atendiendo que los servicios sociales son el conjunto de intervenciones que tienen como
objetivo garantizar las necesidades básicas de los ciudadanos, poniendo atención en el
mantenimiento de su autonomía personal y promoviendo el desarrollo de las capacidades
personales, en un marco de respeto por la dignidad de las personas.
Atendiendo que los ayuntamientos como administración más cercana al ciudadano a
través Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD) dependientes de los Servicios Sociales
Municipales han tenido que reorganizarse manteniendo unos servicios básicos esenciales
a la población más vulnerable, extremando las medidas generales de prevención y
actuación recomendadas por las Consejerías de Salud y Bienestar Social de la
Generalitat de Cataluña, adoptando nuevas medidas e incrementando las ya existentes.
Atendiendo que debido a la pandemia generada por el COVID-19 y la crisis económica y
sanitaria que llevamos arrastrando desde hace más de 7 meses sin vislumbrar atisbos de
mejora en futuro cercano vemos como la presión asistencial va en aumento y que son el
colectivo de trabajadores y que conforman el Servicio de Ayuda Domiciliaria (SAD),
considerado como servicio esencial él que ha prestado un servicio de forma presencial
desde el primer momento de la declaración del estado de alarma, realizando dichos
servicios en los domicilios dirigidos a personas dependientes y vulnerables: sobre todo a
personas mayores que viven solas o personas con discapacidad.
Los trabajadores del SAD han seguido prestando el servicio directo desde los
ayuntamientos con una gran implicación que han generado un gran desgaste físico y
emocional, con miedo por enfrentarse a lo desconocido y con pocos medios para
defenderse y protegerse, junto con la angustia generada por el desasosiego de contagiar
a los usuarios, a sus familiares y a ellos mismos.
Atendiendo que desde las administraciones públicas se habla poco llegando a invisibilizar
su trabajo, es necesario que la propia administración y el conjunto de la sociedad
reconozca el trabajo ingente llevado por este colectivo y que repercute directamente a los
colectivos más vulnerables.
Atendiendo que el Govern de la Generalitat ha publicado mediante Resolución de fecha 9
de septiembre de 2020, la convocatoria de ayuda directa en favor de las personas
trabajadoras de los centros proveedores de servicios sociales de carácter residencial con
financiación total o parcialmente pública, prevista en la disposición adicional segunda del
Decreto ley 24/2020, de 16 de junio, de medidas extraordinarias en materia de personal.
Atendiendo que el decreto ley de gratificaciones extraordinarias con motivo de la
pandemia generada por el Covid-19, recompensará el esfuerzo y las horas extras
realizadas por el personal sanitario y también incluirá una paga para las personas
trabajadoras de las residencias de ancianos y de personas con discapacidad. La cuantía
de la ayuda extraordinaria será según categoría profesional, de pago único, de acuerdo
con el artículo 2.2 del Decreto ley 24/2020, de 16 de junio.
Atendiendo que el Govern de la Generalitat ha excluido de esta gratificación
extraordinaria al personal de limpieza, cocina y lavandería que indudablemente han
asumido, como el resto de personal que van a ser gratificados, verdaderos riesgos
durante la pandemia con gran dedicación, y esfuerzo físico y psicológico.
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Atendiendo que la labor de este personal también ha tenido especial relevancia debido a
las fuertes medidas de higiene y desinfección necesarias durante la crisis del COVID-19 y
por lo tanto debe ser también recompensada por el Govern de la Generalitat, ampliando
esa gratificación extraordinaria al personal de limpieza, cocina y lavandería, evitando así
que haya trabajadores del sector de primera y de segunda, cosa que ocurriría si el
Govern de la Generalitat no modificase esta resolución.
Atendiendo que los profesionales de las residencias, y especialmente durante la
pandemia, han trabajado en equipo, cada uno desde sus funciones principales, pero con
un sistema solidario y de puentes y ayudas mutuas conformando un TODO asistencial
con la necesaria dosis de polivalencia en todos los profesionales.
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Comunitat i Persones amb data
11 de novembre de 2020.
Por todo ello, el Grupo Municipal de Ciutadans (Cs) en el Ayuntamiento del Masnou
presenta la siguiente:
1.

Instar al pleno del ayuntamiento al reconocimiento social y laboral de los trabajadores
del Servicio de Atención Domiciliaria (SAD) que atienden a las personas
consideradas colectivos vulnerables en el municipio, así como reafirmar la
importancia y la esencial labor que lleva a cabo todo el personal que conforma el
SAD del municipio del Masnou

2.

Instar al ayuntamiento a reforzar la supervisión y el control de la calidad del Servicio
de Atención Domiciliaria (SAD) para garantizar la calidad que presta y la situación
actual de los servicios realizados.

3.

Instar a la coordinación con el Govern de la Generalitat de Cataluña para hacer
extensiva la gratificación extraordinaria que recibirán los profesionales de las
residencias por su trabajo prestado atención a las personas mayores, durante la
crisis de la Covid-19 a los trabajadores del Servicio de Atención Domiciliaria (SAD)
del municipio del Masnou.

4.

Instar al Ayuntamiento del Masnou a velar con las competencias municipales que
posee para garantizar el cumplimiento de la normativa de la salud laboral, la
formación y los derechos laborales de este colectivo.

5.

Coordinar junto con el Govern de la Generalitat de Cataluña y el Departament de
Treball, Afers Socials i Famílies a blindar los derechos laborales contra la
precarización laboral del personal del Servicio de Atención Domiciliaria (SAD).

6.

Instar al ayuntamiento del Masnou a mantener, mientras dure la pandemia y la crisis
social y económica, el aumento de los recursos económicos dirigidos a atender las
necesidades de los usuarios de servicios sociales como puede ser el refuerzo de la
teleasistencia, y mantenerlo.

7.

Dotar de los medios técnicos para mejorar los convenios y contratos del sector que
garanticen los derechos laborales de los trabajadores así la prestación de servicios.

8.

Dotar de las medidas necesarias tanto a nivel técnico como económico para poder
atender y dar cobertura de los servicios del Servicio de Atención Domiciliaria (SAD) a
la hora de adecuar a las nuevas necesidades generadas por la pandemia generada
por el COVID19.

9.

Instar al Gobierno de la Generalitat de Cataluña a cumplir con el punto 151 de la
Resolución 911/XII del Parlamento de Cataluña, sobre la orientación política general
del Gobierno con tal de modificar urgentemente la RESOLUCIÓN TSF/2193/2020, de
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9 de septiembre, mediante la que se aprueba la convocatoria de ayuda directa en
favor de las personas trabajadoras de los centros proveedores de servicios sociales
de carácter residencial, extendiendo la gratificación extraordinaria que recibirán los
profesionales que han desarrollado durante la crisis del Covid-19 al personal de
limpieza, cocina y lavandería de los centros proveedores de servicios sociales de
carácter residencial.
10. Instar al Gobierno de la Generalitat de Cataluña a cumplir con el punto 63 de la
Resolución 849/XII del Parlamento de Cataluña, sobre la gestión de las residencias
para gente mayor y para personas con discapacidad durante la pandemia de Covid19 con tal de:
a) Tener en cuenta a todos los trabajadores de la atención a la dependencia con
relación a la gratificación extraordinaria que recibirán los profesionales que,
durante la crisis de la Covid-19, han prestado atención a la gente mayor,
independientemente de la titularidad de la gestión.
b) Impulsar, en colaboración con los ayuntamientos, la extensión de la gratificación
extraordinaria que recibirán los profesionales que, durante la crisis de la COVID19, han prestado atención a la gente mayor, a los trabajadores de los Servicios
de Atención Domiciliaria (SAD).”
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.
21. - Declaració institucional presentada pel Grup Municipal d'ERC-AM per una
recuperació verda i socialment justa.
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_202011192026080200_FH.mov&topic=21

Acord:
“La pandèmia de la COVID-19 ha provocat un seguit de transformacions socials
impensables ara fa uns mesos i una nova crisi econòmica mundial de conseqüències
encara difícils de valorar.
Prèviament, moltes ciutats i pobles havíem declarat l’emergència climàtica per limitar
l'escalfament global i garantir una reducció significativa i permanent de les emissions de
gasos amb efecte d’hivernacle. La Comissió Europea va presentar llavors el Pacte Verd
Europeu, un full de ruta per assolir, el 2050, una Europa neutra en emissions. La COVID19 ha fet replantejar moltes polítiques públiques i la Comissió hi ha respost amb un pla de
recuperació de 750.000 milions d'euros que vol construir una Europa més verda,
inclusiva, digital i sostenible, i que vol enfortir la resiliència enfront de crisis futures.
Des del món local seguim treballant per fer front a la pandèmia i mentrestant plantem la
llavor de la recuperació que ha de germinar un cop superat el coronavirus. Una
recuperació verda, justa i perdurable, que ha d’incloure l’ambició de la neutralitat
climàtica, la transició energètica, l’economia circular, la mobilitat sostenible, un espai
públic obert a les persones, la biodiversitat urbana, un sistema alimentari just i l'educació
ambiental com a eina essencial de resposta a la crisi.
Tots aquests àmbits d’actuació ofereixen solucions als reptes ambientals i socials i
oportunitats d’estímul econòmic.
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La recuperació verda i socialment justa no és un luxe, és un salvavides.
És per tot això que el grup municipals d'ERC-AM, a proposta de la Xarxa de Ciutats i
Pobles cap a la Sostenibilitat proposa al Ple Municipal l'adopció dels següents acords:
PRIMER.- Adoptar els següents compromisos:
INCORPORAR la recuperació verda i socialment justa a les nostres polítiques
de reactivació econòmica, amb l’Agenda 2030 i els ODS com a base, amb fites a
curt i llarg termini.
REFORÇAR la nostra ambició climàtica mitjançant el Pacte dels Alcaldes i les
Alcaldesses pel Clima i l’Energia. Accelerar la transició energètica i fer-la més
justa a través de l’autoconsum i les energies renovables, la fiscalitat municipal i el
suport a totes les iniciatives, especialment als col·lectius
vulnerables i a les
comunitats energètiques locals.
POTENCIAR el model d’economia circular, amb polítiques locals i accions
específiques per als polígons d’activitat econòmica, i en els àmbits del comerç, la
compra pública sostenible i les polítiques de prevenció i recollida selectiva de
residus, amb garanties de seguretat i higiene.
AFAVORIR la mobilitat sostenible i la qualitat de l’aire, per garantir la salut.
Apostar per un transport públic de qualitat i a l’abast de tothom, un espai urbà
obert a la gent, voreres més amples, espai i reconeixement per a la bicicleta i una
major connexió amb l’entorn natural.
PRESERVAR la biodiversitat dels espais naturals urbans i periurbans com a eina
de resiliència i d’adaptació a la nova realitat. Reconèixer el dret social a un medi
ambient saludable i promoure les infraestructures verdes i els serveis
ecosistèmics.
DONAR suport a un sistema alimentari sostenible i just en els àmbits dels horts
socials i ecològics, els menjadors escolars, la restauració, el consum domèstic i el
producte local.
REPENSAR l’educació ambiental com una eina essencial de resposta i solucions
a la crisi, d’empoderament i de participació en el marc de l’Agenda 2030 i els
ODS, mitjançant les metodologies innovadores i virtuals.
La pandèmia ens ha donat lliçons que cal no oblidar: les corbes s’han d’aplanar abans
que s'accelerin, la del coronavirus i la de l'escalfament global. És el moment idoni per
reforçar i orientar adequadament les polítiques públiques. ARA MÉS QUE MAI.
SEGON.- Notificar l’acord a la presidència de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la
Sostenibilitat i fer públics els acords mitjançant els canals habituals de que disposa
l’Ajuntament del Masnou.”
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) i JxCAT-UNITS (3 regidors), hi voten a favor.
Els grups municipals de Cs (2 regidors) i CUP-AMUNT (1 regidor), s’abstenen.
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22. - Declaració institucional presentada pel Grup Municipal de Cs per demanar
millorar la situació actual en els centres d'atenció primària del municipi.
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_202011192026080200_FH.mov&topic=22

Acord:
“Després de mesos convivint amb la pandèmia del COVID-19, una segona onada de la
mateixa amenaça amb un nou col·lapse sanitari a l'atenció primària del nostre municipi.
En aquesta segona onada del coronavirus, s’encenen totes les alarmes: la falta de
mitjans, la falta de personal, el volum de càrrega de treball i les baixes retribucions que
provoquen una fugida de talent. Els professionals assenyalen que les retallades de
l'última dècada han fet perdre al voltant d'uns 1.000 facultatius en els CAPs que reclamen
contractacions d'una dimensió similar per a poder atendre el volum de pacients actual
amb qualitat. D'aquesta xifra, no obstant això, la Generalitat només ha realitzat
aproximadament 120 contractacions a conseqüència del pacte al qual es va arribar fa dos
anys, tot i que encara queda lluny de les 300 contractacions que l'Executiu es va
comprometre a incorporar, a través de l’Institut Català de Salut (ICS). El Conseller
d'Economia, Pere Aragonés i la Consellera de Salut, Alba Vergés, anunciaven un pla de
reforç de l'atenció primària amb noves inversions en una àrea que reconeixien
maltractada, i que ha rebut la crítica per ser un pla que no correspon amb una realitat que
qualifiquen d'angoixant, i que no ha estat consensuat amb els professionals i que, fins
ara, s'està suplint gràcies al sobreesforç que fan prop de 800 professionals treballant més
hores. Aquesta situació provoca les queixes i situacions greus que viuen molts usuaris
que veuen amb gran preocupació com els CAPs tenen un gran dèficit d'assistència i de
mitjans telemàtics, dèficit que els impedeix dur a terme moltes visites i consultes de vital
necessitat per als veïns dels municipis, com és en el nostre cas.
PRIMER: Instar el Govern de la Generalitat i al Departament de Salut perquè garanteixin
un procediment àgil de sol·licitud de cita prèvia amb els CAPs, especialment per a
aquelles persones que tenen dificultat per a l'ús de mitjans informàtics i electrònics.
SEGON: Instar el Govern de la Generalitat i al Departament de Salut perquè garanteixin
els professionals necessaris en els CAPs per a atendre la patologia del COVID19, així
com la resta de patologies que van quedar desateses durant l'Estat d'Alarma i les
existents en l'actualitat.
TERCER: Instar el Govern de la Generalitat i al Departament de Salut a satisfer la
demanda dels professionals, i habilitar els mitjans tècnics i econòmics necessaris per a
poder atendre tot tipus de visites i cobrir les necessitats dels ciutadans que s'estan veient
relegades.
QUART: Instar a l'Ajuntament del Masnou a prendre les mesures necessàries, dins de les
seves competències locals, per a millorar el servei d'atenció i suport als ciutadans en els
CAPs del municipi, així com per tal que habiliti els mitjans necessaris perquè la
ciutadania, especialment aquells col·lectius més vulnerables, estiguin atesos de manera
adequada.”
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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23. - Declaració institucional presentada pel Grup Municipal de Cs relativa a donar
l'opció als pares per sol·licitar la jornada contínua en els centres educatius del
municipi.
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_202011192026080200_FH.mov&topic=23

Acord:
“Hace tiempo que las diferentes plataformas compuestas por familias de alumnos piden
que en aquellos centros donde la mayoría lo solicite puedan aplicar un horario lectivo de
9h a 14h y, a continuación, comedor de 14:00 a 16:30, ajustándose así a la realidad
laboral, social y de conciliación para aquellas familias que así lo requieran o necesiten
esta opción.
Con esta propuesta se consigue que el centro educativo no tenga que cerrar antes, sino
que se haga una nueva distribución de la jornada continuando como viene siendo
habitual, con actividades opcionales por la tarde.
De esta manera se evitaría la interrupción de la jornada lectiva que supone el horario de
comedor y se reducirían a la mitad el número de entradas y salidas en el centro, evitando
a su vez el número de aglomeraciones a las puertas de los centros escolares.
La pandemia de la COVID-19 ha hecho que ahora sean muchas familias las que solicitan
esta opción debido a que hay muchos más progenitores que optan por el teletrabajo o
bien debido a que consideran que esta opción reduce las posibilidades de contagio.
El Grupo Municipal de Ciutadans (Cs) insta al Ayuntamiento del Masnou a la adopción de
los siguientes acuerdos:
Primero.- Solicitar al Departament d’Ensenyament y a su Conseller, que establezcan los
mecanismos normativos necesarios para la libre elección por parte de las familias y la
autonomía del centro a la hora de optar por la jornada continua.
Segundo.- Dar traslado a las diferentes plataformas de familias que impulsan la jornada
continua en nuestro municipio.”
Resultat: No aprovat per 13 vots en contra, 1 vot a favor i 6 vots d’abstenció.
Votació
El Grup Municipal Cs (2 regidors), hi vota a favor.
Els grups municipals d’ERC-AM-AM (9 regidors), PSC-CP (3 regidors) i CUP-AMUNT (1
regidor), hi voten en contra.
Els grups municipals de Fem Masnou (3 regidors) i JxCAT-UNITS (3 regidors),
s’abstenen.
24. - Declaració institucional presentada pels grups municipals del PSC-CP, ERCAM i JxCAT-UNITS amb motiu del dia 25 de novembre, Dia Internacional de
l'Eliminació de la Violència vers les Dones.
Les intervencions corresponents a aquest punt de l’ordre del dia es troben enregistrades a la videoacta. Es poden
consultar a l’enllaç següent:

http://videoacta.elmasnou.cat?meeting=video_202011192026080200_FH.mov&topic=24
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Acord:
“Aquest 25 de novembre, Dia Internacional de l'Eliminació de la Violència vers les dones,
reivindiquem una vegada més la total eradicació del terrorisme masclista que ha
assassinat 1.071 dones a Espanya des que tenim dades comptabilitzades (2013), de les
que 168 han estat assassinades a Catalunya. També, en aquests 7 anys, 37 menors han
estat assassinats pels seus maltractadors, dels quals 4 ho han estat a Catalunya.
Les dades només són la punta de l'iceberg.
Urgeix frenar l'ofensiva masclista mundial contra els drets de les dones. És el nostre
deure posar en valor el llegat polític socialista i declarar la nostra contundent aposta per
les polítiques feministes com a instrument vital per aconseguir la igualtat real i efectiva
entre dones i homes.
Només el feminisme garanteix una societat lliure de masclisme.
En un moment com l'actual, on els partits de dreta i ultradreta fan discursos
neomasclistes atacant el feminisme i qüestionant la violència masclista, des del
feminisme socialista responem amb ideologia. Necessitem un govern feminista que aposti
per un nou contracte social, mitjançant la incorporació de la perspectiva feminista al
global de les polítiques públiques. En paraules de Dolors Renau "Els drets de les dones
són drets humans i s'han de garantir".
El passat octubre es va publicar la “Macroenquesta de violència contra la dona i les
dades són esfereïdores:
• El 34,2 % de les dones han sofert violència per part de les seves parelles o exparelles.
• El 47,2 % no ha denunciat ni ha utilitzat els serveis públics d'ajuda.
• El 40,4 % ha sofert assetjament sexual (el 60,5 % de les joves entre 16 i 24 anys).
A més, s'incrementen les violències sexuals grupals a noies menors, fent patent
l'arrelament de la cultura de la violació sobre la base de l'accés precoç a la pornografia
online i al consum de la prostitució.
En el marc del Pacte d'Estat contra la Violència de Gènere, l'any passat es va publicar
l'estudi sobre Dones majors de 65 anys víctimes de violència de gènere, que revelava
una violència sostinguda en el temps amb dades també molt angoixants: el 40 % de les
víctimes ha sofert violència durant més de quaranta anys i el 27 % la va patir, entre dues i
tres dècades.
Parlem de tota una vida de vexacions, agressions, control i por. Un col·lectiu,
especialment vulnerable, que requereix tota la nostra atenció. Una cosa similar succeeix
amb les dones rurals. La seva situació és, en molts casos, tremendament dura per la
seva invisibilitat social en estar relegades a l'àmbit privat i aïllades geogràficament, tal
com indica l'estudi Dones víctimes de violència de gènere en el món rural realitzat per
FADEMUR en compliment del Pacte d'Estat.
Com ja vàrem advertir, la pandèmia sí que coneix de gènere i ha empitjorat la situació de
moltes dones. Les trucades al 016 es van incrementar exponencialment a tot el territori
durant el confinament. En aquest context de gravetat, les i els socialistes reivindiquem les
polítiques feministes com l'eina més útil per fer front a una situació insostenible que
agreugen els partits neomasclistes:
1. Reivindiquem la coeducació que trenqui rols sexistes i violents.
2. Reivindiquem la tolerància zero social davant de qualsevol mena de violència
masclista.
3. Reivindiquem l’aplicació de la perspectiva feminista a totes les accions polítiques.
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4. I, a més, reivindiquem un Estat del benestar fort per garantir serveis que alliberin les
dones del treball reproductiu, com a part de l'estratègia contra la feminització de la
pobresa i de la precarietat de caràcter estructural que patim pel fet de ser dones.
Les dones només hem avançat en drets amb governs socialistes: el dret al divorci i a
l'avortament, la Llei integral contra la violència de gènere i l'actual Pacte d'Estat, la Llei
d'autonomia personal i atenció a la dependència, la Llei d'igualtat efectiva entre dones i
homes, la lluita contra la bretxa salarial o l'equiparació dels permisos de paternitat i
maternitat, són només alguns exemples, igual que el Reial decret aprovat pel Govern el
passat 31 de març de Mesures urgents en matèria de protecció i assistència a les
víctimes de violència de gènere, a les víctimes d'explotació sexual, tràfic de dones i nenes
amb finalitat d'explotació sexual o agressions sexuals.
En canvi, per a l'actual Govern de la Generalitat, la lluita contra el masclisme no és
prioritària. Així ho mostren els seus pressupostos i les seves prioritzacions polítiques.
Les polítiques destinades a les dones tenen actualment un pressupost de 10M€; 2 milions
d'euros menys que en 2010. Catalunya té una xarxa d'atenció que arriba només a una de
cada deu dones víctimes de violència masclista. Nou de cada deu dones queden fora de
qualsevol mena d'atenció. Tenim només vuit serveis d'informació i atenció especialitzades
(SIE), on treballen 59 professionals per a ajudar les dones i menors víctimes de la
violència masclista de tota Catalunya. No obstant això, a l'hora de dissenyar els
pressupostos, el Govern ha estat incapaç de destinar recursos propis per adaptar els
serveis a les necessitats reals de les supervivents.
Una societat que aspira a ser realment democràtica i socialment justa no pot permetre
que la meitat de la població pateixi violència.
Per això per a nosaltres, la lluita contra la violència masclista és una qüestió d'Estat. El
govern socialista ha transferit recursos del Pacte d'Estat per lluitar contra la violència de
gènere. Ho ha fet per incrementar els recursos i les accions polítiques, no per reemplaçar
les polítiques que haurien de fer i no fan alguns Governs autonòmics que, com a
Catalunya, tenen les competències transferides.
Com a partit socialista i per tant, feminista, denunciem aquesta inacció del Govern de la
Generalitat, i reivindiquem que Catalunya necessita un canvi, un Govern que lideri i
garanteixi les polítiques transversals feministes.
Per tot l’exposat, els grups municipals del PSC-CP, ERC-AM i JxCAT-UNITS de
l’Ajuntament del Masnou proposen al Plenari l’adopció dels següents acords:
1. Instar a la Generalitat a fomentar la coeducació al llarg de la vida per a construir
una ciutadania plena, ser un govern exemplar en la lluita contra la violència
masclista, garantir la igualtat laboral i la igualtat salarial, promoure la
coresponsabilitat fomentant nous models de masculinitat i lluitar contra el tràfic de
dones i nenes amb finalitat d'explotació sexual i perseguir el proxenetisme.
2. Ratificar el ferm compromís del nostre Ajuntament amb les polítiques feministes,
els drets de les dones i l’eradicació de qualsevol mena de violència contra les
dones, i dotar dels recursos econòmics adequats els instruments de lluita contra
totes les formes de violència contra les dones.
3. Impulsar i/o reforçar les mesures de la Llei Integral contra la Violència de Gènere
de 28 de Desembre de 2004 i en el Pacte d'Estat en matèria de violència de
gènere en el marc de les competències locals.
4. Promoure accions de prevenció, sensibilització, difusió, sobre la Violència de
Gènere en dones majors de 65 anys destinades a millorar el coneixement dels
seus drets i dels serveis disponibles per a atendre-les.
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5. Reforçar les mesures dirigides a l'atenció a les dones que viuen en el món rural,
augmentant el nombre de recursos especialitzats d'atenció de manera coherent
amb la realitat rural i la distribució geogràfica. Adaptació de les campanyes de
prevenció i sensibilització a les seves necessitats.
6. Sumar el nostre ajuntament a la Xarxa de Municipis Lliures de Tràfic per lluitar
amb eficiència contra el tràfic de nenes i dones per a l'explotació sexual.
7. Intensificar i adaptar tots els recursos dels quals disposa l'Ajuntament relacionats
amb l'atenció a víctimes de violència masclista durant la pandèmia.
8. Combatre els posicionaments polítics que propugnin la negació de l'existència de
la violència masclista o rebutgin la validesa de les polítiques públiques enfocades
a la seva total eradicació.
9. Rebutjar totes les formes de violència contra les dones i manifestar el nostre
compromís amb les víctimes.
10. Comunicar l’aprovació d’aquesta moció a la Generalitat de Catalunya, al
Parlament de Catalunya, a les associacions empresarials i Sindicals, i a les
associacions municipalistes FMC i AMC.”
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.
24.1 - Moció presentada pel Grup Municipal de Fem Masnou per promoure el
teletreball i per ajornar, amb efectes immediats, la realització de proves i exàmens
oficials relacionats amb processos selectius.
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_202011192026080200_FH.mov&topic=25

Resultat de la urgència: Aprovada per 12 vots a favor i 9 vots d’abstenció.
Votació de la urgència:
Els grups municipals Fem Masnou (3 regidors), PSC-CP (3 regidors), JxCAT-UNITS (3
regidors), Cs (2 regidors) i CUP-AMUNT (1 regidor), hi voten a favor.
El Grup Municipal d’ERC-AM-AM (9 regidors), s’absté.
Acord:
“El 16 d’octubre la Generalitat de Catalunya va publicar la Resolució SLT/2546/2020 per
la qual s’adoptaven noves mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot
epidèmic de la pandèmia COVID-19 al territori de Catalunya i per reduir el nombre de
persones infectades. Aquesta resolució va ser prorrogada fins al 23 de novembre, en la
major part de mesures per la Resolució SLT/2875/2020 de 12 de novembre.
Les mesures que s’han establert passen pel manteniment de diverses prohibicions que
afecten tant l’àmbit públic com el privat (congressos, convencions, fires comercials),
l’eliminació de l’oferta de diverses activitats, les limitacions d’aforament variable segons el
tipus d’establiment o activitat de què es tracti (culturals, esportives...), la suspensió de les
activitats de restauració, etc.
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D’entre totes les mesures, també prescriu, amb caràcter de recomanació general, que
s’evitin desplaçaments no essencials i es romangui en el domicili tant com sigui possible,
donat que la mobilitat generalitzada, tot i les mesures de seguretat recomanades, ajuda a
disseminar la infecció, i també que les relacions interpersonals s'adaptin a les estratègies
sanitàries que s’han dissenyat per contenir l’expansió del virus.
Concretament, la Resolució també estableix diverses mesures que han d‘adoptar els
titulars dels centres de treball, públics i privats, adaptades a les característiques de
l’activitat que s’hi desenvolupa, amb especial èmfasi en les mesures de més impacte en
la mobilitat, com és el cas de la promoció de mesures organitzatives i tècniques que
permetin limitar al màxim la mobilitat de persones treballadores, prioritzant el treball a
distància, el teletreball, les reunions telemàtiques, o bé altres tipus de mesures quan la
mobilitat és imprescindible.
De fet, el foment del teletreball o del treball a distància ha estat una de les mesures que
s’han establert des de pràcticament totes les administracions en aquells llocs de treball
les característiques dels quals ho permeten, com per exemple la majoria de serveis de la
Diputació de Barcelona, que de manera permanent des del mes de març han optat pel
teletreball, o nombrosos serveis dels ens locals, entre els quals el nostre, d’una forma
més intermitent.
També amb motiu d’aquesta Resolució i atenent al moment epidèmic actual, la
Generalitat ha trobat convenient ajornar, de forma temporal, bona part de les
convocatòries i proves relacionades amb els processos selectius per a l’ingrés i accés a
la funció pública. En el mateix sentit, diverses administracions de tot el territori mantenen
ajornades fins a nou avís les proves d’oferta pública.
Totes aquestes mesures de màxima restricció pretenen evitar tant la concentració de
persones que no conviuen habitualment juntes, durant un temps prolongat, com el nivell
de la mobilitat que es produeix per accedir-hi en zones properes, atenent al fet que cal
reduir els desplaçaments fora del domicili i limitar-los en la mesura del possible, així com
la circulació per les vies d’ús públic, tal com estableix la pròpia Resolució, i un cop
constatades les dades de seguiment continu de l’evolució del virus en el conjunt del
territori i del seu impacte en la capacitat del sistema sanitari.
Des del Grup Municipal de Fem Masnou qüestionem la suficiència de les mesures de
control adoptades fins al moment i considerem que és necessari implementar, sense
demora, mesures més estrictes que afavoreixin la reducció de les interaccions socials
tant espais oberts com tancats, i la restricció de la mobilitat amb l’objectiu de contribuir a
la reducció de l’impacte de la pandèmia en el teixit sanitari i assistencial. És de vital
importància que des de totes les instàncies es contribueixi a limitar els desplaçaments als
estrictament necessaris i a disminuir igualment la interacció social que hi està
relacionada, amb especial cura dels col·lectius més vulnerables en el context epidèmic.
Tenint en compte tot l’anterior, proposem al Ple que es prenguin els següents acords:
ACORDS:
1. Continuar potenciant el teletreball o el treball a distància en tots aquells llocs de
treball, les característiques dels quals no impliquin necessàriament la seva
presencialitat.
2. Ajornar temporalment i a partir de l’endemà de l’aprovació de la moció, les proves i
exàmens oficials que du a terme l’Ajuntament del Masnou, en el marc de les
convocatòries d’oferta pública en tràmit, amb especial atenció a la convocatòria
per a la provisió de 5 places d’auxiliar administratiu/va /a la qual hi estan
convocades més de 300 persones, mentre les Resolucions del Departament de
Salut de la Generalitat de Catalunya en matèria de mesures per a la contenció del
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brot epidèmic demanin limitar els desplaçaments fora del domicili així com la
circulació per les vies d’ús públic.
3. Excloure d’aquest ajornament aquelles convocatòries inajornables en què quedi
degudament acreditat el caràcter de la seva urgència, atenent a les singularitats
que puguin correspondre del lloc de treball en relació amb el context actual.
4. Elaborar, abans de la finalització del termini d’ajornament, un document informatiu
per lliurar a totes les persones que participin en processos selectius, en el qual
s’informi de les mesures d’higiene i desinfecció que s’han pres en els espais
destinats a la realització de les proves, així com de les mesures que s’han pres
relacionades amb la ventilació, aforaments i de distància física interpersonal.
5. Comunicar aquests acords a les seccions sindicals de l’Ajuntament, a la Junta de
Personal, al Comitè d’Empresa i al Departament de Salut de la Generalitat de
Catalunya.”
Resultat: No aprovat per 12 vots en contra i 9 vots a favor.
Votació
Els grups municipals de Fem Masnou (3 regidors), JxCAT-UNITS (3 regidors), Cs (2
regidors) i CUP-AMUNT (1 regidor), hi voten a favor.
Els grups municipals d’ERC-AM-AM (9 regidors) i PSC-CP (3 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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