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Assistència 

 
President: 
Sr. Jaume Oliveras i Maristany, Alcalde (ERC-AM-AM) 
 
 
Tinents i tinentes d’alcalde: 
Sra. Sílvia Folch Sánchez, tinenta d’alcalde primera (ERC-AM-AM) 
Sr. Ernest Suñé Nicolás, tinent d’alcalde segon (PSC-CP) 
Sr. Ricard Plana Artús, tinent d’alcalde tercer (ERC-AM-AM) 
Sra. Maria Llarás Vázquez, tinenta d’alcalde quarta (PSC-CP) 
Sra. Cristina Ramos Santamaria, tinenta d’alcalde cinquena (ERC-AM-AM) 
Sra. Anna Torrijos López, tinenta d’alcalde sisena (ERC-AM-AM) 
 
Regidors: 
Sr. Sergio González Fernández, regidor (ERC-AM-AM) 
Sra. Neus Tallada Moliner, regidora (ERC-AM-AM) 
Sr. Albert Alfaro Giró, regidor (ERC-AM-AM) 
Sra. Yulay Martínez Castillo, regidora (ERC-AM-AM)                     
 
Sra. Neus Villarrubia del Valle, regidora (Fem Masnou)  
Sr. Amadeu Quintana Jolonch, regidor (Fem Masnou) 
Sra. Isabel Redaño Andrés, regidora (Fem Masnou) 
 
Sra. Mònica González Huerva, regidora (PSC-CP) 
 
Sr. Romà López Bolart, regidor (JxCAT-UNITS)  
Sra. Meritxell Blanch Daura, regidora (JxCAT-UNITS)  
Sr. Ivan Ollé i Llopis, regidor (JxCAT-UNITS)  
 
Sr. Francisco Avilés Salazar, regidor (Cs) 
Sra. Stella Parodi Barriga, regidora (Cs), s’incorpora a la sessió en el moment en què 
figura al cos de l’acta. 
 
Sra. Mireia Noy Oliveras, regidora (CUP-AMUNT) 
 
Secretari general:  
Sr. Gustau Roca Priante 
 
 
Interventora: 
Sra. Maria Teresa Fernández Hinojosa         
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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 23 de setembre 
de 2021. 
 
Les intervencions corresponents a aquest punt de l’ordre del dia es troben enregistrades a la videoacta. Es poden 
consultar a l’enllaç següent: 

 

http://videoacta.elmasnou.cat?meeting=video_202110218473547300_FH.mov&topic=1 
 

 
S’aprova l’acta del Ple ordinari del 23 de setembre de 2021 per assentiment.  
 
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_202110218473547300_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_202110218473547300_FH.mov&topic=3 

 
El secretari general dóna compte de la relació de decrets, tramitats electrònicament, que 
van del número 1.893 de data 16 de setembre de 2021 al número 2.087 de data 13 
d'octubre de 2021. 
 
Resultat: En resten assabentats. 
 
4. - Temes sobrevinguts. 
 
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_202110218473547300_FH.mov&topic=4 

 
Els punts d’urgència del 4.1 al 4.11 i 8.1 es voten conjuntament. 
 
Resultat de la urgència: Aprovada per 20 vots a favor. 
 
Votació de la urgència:  
Els grups municipals d’ERC-AM-AM (9 regidors), Fem Masnou (3 regidors), PSC-CP (3 
regidors), JxCAT-UNITS (3 regidors), Cs (1 regidor) i CUP-AMUNT (1 regidora), hi voten  
a favor. 
 
4.1.- Donar compte del decret de fixació de  les línies fonamentals del pressupost 
2022 de l’Ajuntament del Masnou tramès a través de l’Oficina Virtual de les Entitats 
Locals del Ministeri d’Hisenda, en compliment de l’article 27 de la LO 2/2012, de la 
Llei d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera. 
 
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_202110218473547300_FH.mov&topic=5 

 
Acord: 
 

http://videoacta.elmasnou.cat/?meeting=video_202110218473547300_FH.mov&topic=1
http://videoacta.elmasnou.cat/?meeting=video_202110218473547300_FH.mov&topic=2
http://videoacta.elmasnou.cat/?meeting=video_202110218473547300_FH.mov&topic=3
http://videoacta.elmasnou.cat/?meeting=video_202110218473547300_FH.mov&topic=4
http://videoacta.elmasnou.cat/?meeting=video_202110218473547300_FH.mov&topic=5
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“Primer. Donar compte del decret de fixació de les línies fonamentals del pressupost de 
l’exercici 2022, amb número 2021LLDA001884, en compliment de l’article 27 de la LO 
2/2012, de 27 d’abril d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.  
 
Segon. Donar compte de la remissió de la informació al Ministeri d’Hisenda i Funció 
Pública a través de l’Oficina Virtual per a la Coordinació Financera amb les Entitats 
Locals en el termini establert.” 
 
Resultat: En resten assabentats.  
 
En aquest punt de l’ordre del dia, s’incorpora a la sessió la senyora Stella Parodi. 
 
4.2.- Modificació de les ordenances fiscals referents als impostos i taxes per a l'any 
2022. 
 
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_202110218473547300_FH.mov&topic=6 

 
Acord: 
 
“Aquest Ajuntament, en compliment de les previsions contingudes en el Reial Decret Legislatiu 
2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes 
locals, concretament en el seus articles 15 a 19 que estableixen el procediment per a 
l’aprovació i modificació de les Ordenances fiscals reguladores dels tributs locals i el Reial 
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, adopta els pertinents acords de modificació dels tributs locals. 
 
Les modificacions introduïdes als textos de les Ordenances fiscals que regulen els 
impostos i taxes a tal fi elaborades, responen a diverses normatives, arbitradores del 
sistema de recursos dels Ens Locals i que suposen l’adaptació dels textos o noves 
regulacions dels impostos i taxes.  
 
L’observació de la gestió realitzada des de l’inici de l’exercici i vistos els informes 
presentats pels responsables i tècnics, ha permès constatar tots aquells aspectes que 
han de ser objecte de variació. 
 
Les novetats més significatives d’aquesta proposta de modificació de les ordenances fiscals 
són: 
 
Impost sobre béns immobles es modifica: 
 Adaptació de l’apartat 5 de l’article 5. Beneficis fiscals de concessió potestativa o 

de quantia variable, que fa referència a l’energia solar, al que preveu l’article 74.5 
del TRLRHL i afegir text per regular les bonificacions preexistents acordades amb 
anterioritat a l’1 de gener de 2021. 

 Increment del tipus aplicable als bens immobles de naturalesa urbana, passant del 
0,75 a 0,7596. 

 
Impost sobre vehicles de tracció mecànica: 
 Nova redacció dels apartats 2 i 4 de l’article 8 per adaptar-ho al redactat de 

l’article 99.1 del TRLRHL i suprimir el moment en què l’Ajuntament ha de realitzar 
la comunicació dels impagats de l’IVTM a la DGT.  

 
Impost sobre construccions, instal·lacions i obres: 
 Substituir l’actual redactat de l’article 6è Beneficis fiscals de concessió potestativa 

amb la finalitat d’adequar el text al que preveu l’article 103.2 apartat a) i b) de 
TRLRHL. 

 Afegir un paràgraf dins del punt 4 de l’article 7è Base imposable, quota i meritació, 
per regular l’import de les liquidacions. 

http://videoacta.elmasnou.cat/?meeting=video_202110218473547300_FH.mov&topic=6
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 Substituir l’actual redactat de l’article 9è Règim de declaració i d’ingrés, per tal de 
regular la forma de gestió de l’impost com liquidació. 

 
Taxa per expedició de documents administratius: 
 S’actualitza l’article 6è Tarifes per adequar-les a la realitat de les sol·licituds a 

l’Arxiu Municipal i s’incrementa la tarifa del certificat d’antiguitat i/o legalitat i es 
s’afegeix una nova taxa pel certificat de número de policia existent. 

 
Taxa per llicències urbanístiques: 
 Substituir l’actual redactat de l’ordenança per adequar el text íntegre a la 

normativa. 
 En relació a les tarifes, s’incrementa les quotes mínimes, la quota per la llicència 

de senyalització de gual i s’incrementa el tipus de les llicències o comunicacions 
prèvies de les obres iniciades abans d’obtenir l’oportuna llicència. 

 Es canvia la forma de gestió de la taxa a liquidació per equiparar amb l’ICIO. 
 
Taxa per llicències, comunicacions prèvies i control posteriors a l’inici de les activitats: 
 Es modifica l’apartat B de l’article 4t. Base imposable i tarifes, per tal d’actualitzar 

tarifes i que s’ajusti el redactat a la nova Llei 18/2020, del 28 de desembre, de 
facilitació de l’activitat econòmica.  

 Eliminar els 3 paràgrafs que segueixen desprès del detall de les tarifes de l’apartat 
B), atès que ja no són d’aplicació. 

 S’afegeix la regulació de les inspeccions per mesuraments de sorolls i vibracions.  
 Es canvia la forma de gestió de la taxa a liquidació. 

 
Taxa per la prestació del servei de gestió de residus domèstics i comercials: 
 Es modifica el punt 2 de l’article 12.- Quota tributària referent a la taxa pel servei, 

de recepció complementària, de recollida, transport i tractament dels residus 
comercials amb la finalitat de continuar aplicant de manera esglaonada l’increment 
de la quota a la part comercial. 

 
Taxa per prestació de serveis i actuacions administratives en el mercat municipal 
 Es canvia la forma actual d’exigir les mensualitats per avançat a mensualitats 

vençudes.  
 
Taxa per obertura de clots o rases en terrenys d’ús públic i qualsevol remoguda del 
paviment o voreres a la via pública: 
 S’actualitza la quota mínima per permís i s’allarga el termini per començar les 

obres a noranta dies. 
 
Taxa per ocupació de terrenys d’ús públic: 
 Es regular la taxa de la venda de pirotècnia en funció del valor de l’ocupació del 

domini públic i no pel sistema de concert 

 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Serveis Generals extraordinària i 
urgent amb data 18 d’octubre de 2021. 
 
En virtut de tot el que s’ha exposat, el Ple de la corporació adopta, per majoria absoluta, 
dels presents (21), els acords següents: 
 
A C O R D S 
 

Primer.-   APROVAR provisionalment la modificació de les ordenances fiscals següents: 
 
 IMPOSTOS:  

 
IMPOST SOBRE BENS IMMOBLES 
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Modificar l’article 5.- Beneficis fiscals de concessió potestativa o de quantia variable per 
adaptar l’apartat 5 que fa referència a les energia renovables a energia solar, d’acord 
amb l’article 74.5 del TRLRHL. El nou redactat és el següent: 
 
Article 5.- Beneficis fiscals de concessió potestativa o de quantia variable  
 
5. Bonificació per energia solar: 
 

1. Gaudiran d’una bonificació del 50 per cent de la quota íntegra de l’impost els 
immobles on s’instal·li un sistema per a l’aprofitament tèrmic procedent d’energia 
solar que cobreixi un mínim del 60 per cent de la demanda total d’aigua calenta 
sanitària de l’immoble, durant un termini de 3 anys. 

 
2. Gaudiran d’una bonificació del 50 per cent de la quota íntegra de l’impost els 

immobles on s’instal·li una instal·lació d’autoconsum d’electricitat generada amb 
energia solar fotovoltaica, segons les condicions següents: 

 

  
DESCRIPCIÓ BONIFICACIÓ TERMINI TOPALLS 

1 
Instal·lació per a un únic 
immoble 

50% 3 anys Sí 

2 
Instal·lació compartida per 
diferents immobles (1) 

50% 5 anys Sí (2) 

 
(1) S’hi han de connectar un mínim del 10% dels immobles de l’edifici, amb un mínim 

de dos. En cas contrari, s’aplicaran les bonificacions establertes per al cas 

d’instal·lació per a un únic immoble. 

(2) Es dividirà la potència elèctrica instal·lada(3) pel total de béns immobles associats 

a la instal·lació. 
 

      Topalls: 

Potència elèctrica instal·lada(3) de la 
instal·lació d’autoconsum, per bé immoble  

Import màxim anual de la 
bonificació 

< 0.5 kW 0,00 €/any 

≥ 0.5 kW i < 1 kW (4) 250,00 €/any 

≥ 1 kW i < 2 kW 400,00 €/any 

≥ 2 kW i < 3 kW 500,00 €/any 

≥ 3 kW i < 4 kW 650,00 €/any 

≥ 4 kW i < 5 kW 800,00 €/any 

≥ 5 kW 1000€/any 

 
(3) Es tindrà en compte la potència màxima de l’inversor, o la suma de les potències 

màximes dels inversors, en cas que n’hi hagi més d’un. 

(4) Només aplicable en el cas d’habitatges plurifamiliars que facin una instal·lació 
d’autoconsum compartit. 

 

3. Gaudiran d’una bonificació del 5 per cent de la quota íntegra de l’impost  els 
immobles on s’instal·li una instal·lació d’autoconsum d’electricitat generada amb 
energia solar fotovoltaica, segons detall: 
 

 

  DESCRIPCIÓ BONIFICACIÓ TERMINI TOPALLS 

1 Elements comuns d’edificis o de 
comunitats energètiques 

5% per a 
cadascun dels 
immobles 
vinculats 

5 anys No 
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Afegir al final de l’article 5.5 Bonificació per energia solar el text detallat a continuació 
per tal de mantenir les bonificacions acordades amb anterioritat a l’1 de gener de 2021. 
 

Els beneficis fiscals  aprovats amb anterioritat a l’1 de gener de 2021, en virtut de l’article 
74.5 del TRLRHL, als immobles en el quals s’hagin instal·lat sistemes d’aprofitament 
tèrmic o elèctric de l’energia provinent del sol, es mantindran en els exercicis successius, 
d’acord amb la resolució dictada per l’Ajuntament del Masnou de reconeixement del dret 
a gaudir del benefici fiscal fins a la seva finalització. 
 
Modificar l’article 7.2 Determinació de la quota i els tipus impositius, que quedarà 
redactat de la manera següent: 
 
2. El tipus de gravamen serà el 0,7596 per cent quan es tracti de béns urbans i el 0,90 
per cent quan es tracti de béns rústics.  
 
Substituir l’actual redactat del punt 2.5 de l’article 8.- Normes de gestió, per adaptar-
ho a normativa 
2.5. Bonificació per energies renovables. 
 
Pel text següent: 
2.5. Bonificació per energia solar. 
 
Substituir l’actual redactat de la disposició transitòria, atès que els beneficis fiscals 
preexistents es regulen al final de l’article 5.5 
 

Disposició transitòria.- Beneficis fiscals preexistents o concedits a l’empara de la 
present ordenança  
 
1. Els beneficis fiscals en l’Impost sobre Béns Immobles reconeguts amb anterioritat a l’1 
de gener de 2021, es mantindran sense que, en cas que tinguin caràcter pregat, sigui 
necessària la seva sol·licitud.  
 

2. Els beneficis fiscals concedits a l’empara d’aquesta ordenança i que es puguin 
estendre a exercicis successius al del seu reconeixement, mantindran la seva vigència 
per a aquests exercicis futurs sempre i quan se'n prevegi la concessió a l’ordenança fiscal 
corresponent a l’any en qüestió i, en tot cas, es requerirà que el subjecte passiu reuneixi 
els requisits que per al seu gaudiment s’estableixi a dita ordenança que li resulti 
d’aplicació l’exercici objecte de tributació.  
 
Així mateix, la quantia i l’abast del benefici fiscal seran, per a cada exercici objecte de 
tributació, els que determini l’ordenança fiscal reguladora del present impost, vigent per a 
l’exercici de què es tracti.  
 
Pel text següent: 
 
Disposició transitòria.- Beneficis fiscals concedits a l’empara de la present 
ordenança  
 
Els beneficis fiscals concedits a l’empara d’aquesta ordenança i que es puguin estendre a 
exercicis successius al del seu reconeixement, mantindran la seva vigència per a aquests 
exercicis futurs sempre i quan se'n prevegi la concessió a l’ordenança fiscal corresponent 
a l’any en qüestió i, en tot cas, es requerirà que el subjecte passiu reuneixi els requisits 
que per al seu gaudiment s’estableixi a dita ordenança que li resulti d’aplicació l’exercici 
objecte de tributació.  
 
Així mateix, la quantia i l’abast del benefici fiscal seran, per a cada exercici objecte de 
tributació, els que determini l’ordenança fiscal reguladora del present impost, vigent per a 
l’exercici de què es tracti.  
 
IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA 
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Modificar els punts 2 i 4 de l’article 8. Règims de declaració i d’ingrés per adequar-lo 
al redactat de l’article 99.1 del TRLRHL, atès que no s’ha de presentar una autoliquidació 
de l’impost en cas que es reformi un vehicle de manera que s’alteri la seva classificació i 
se suprimeix la referència al moment en què l’Ajuntament realitzarà la comunicació dels 
impagats de l’IVTM a la DGT. El nou redactat d’aquests punt és el següent: 

 

Article 8. Règims de declaració i d’ingrés 
2. En les primeres adquisicions de vehicles l’impost s’exigirà en règim d’autoliquidació, que 

s’haurà d’acreditar, davant la Prefectura de Trànsit, amb caràcter previ a la matriculació 
del vehicle.  

Igualment, s’exigirà l’impost en aquest règim en el supòsit de rehabilitació d’un vehicle 
quan aquesta es realitzi en exercicis posteriors al de tramitació de la corresponent 
baixa. 

4. En els supòsits de canvi de titularitat administrativa d’un vehicle, el titular registral haurà 
d’acreditar el pagament de l’impost corresponent al període impositiu de l’any anterior a 
aquell en què es realitza el tràmit, excepte quan aquest pagament ja consti a la 
Prefectura Provincial de Trànsit.  Als efectes de l’acreditació anterior, l’Ajuntament 
comunicarà a Trànsit els rebuts impagats de cada exercici. 

 
Modificació del punt 5 de l’article 10. Gestió per delegació s’adequa el redactat a la 
modificació de l’article 8.4 de l’ordenança. El nou redactat és: 
 

Article 10. Gestió per delegació 
5. Als efectes de complir amb el que s’estableix a l’article 8.4 d’aquesta ordenança, 

l’ORGT comunicarà a la Prefectura Provincial de Trànsit per mitjans telemàtics, els 
rebuts impagats de cada exercici. 

 

IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES 
 
Modificar el punt 1 i 2 de l’article 6è Beneficis fiscals de concessió potestativa amb la 
finalitat d’adequar el text al que preveu l’article 103.2 apartat a) i b) de TRLRHL. El nou 
redactat és el següent: 
 
Article 6è.- Beneficis fiscals de concessió potestativa. 
 
1. Les construccions, instal·lacions o obres que siguin declarades d’especial interès o 
utilitat municipal per concórrer-hi circumstàncies socials, culturals, històric artístiques o de 
foment de l’ocupació que ho justifiquin, podran gaudir d’una bonificació en la quota de 
l’impost en els termes que a continuació s’indiquen: 
 

a) Bonificació del 95% quan es tracti d’obres per la restauració íntegra de qualsevol de 
les façanes de l’edifici, i la reparació de la totalitat de les cobertes dels edificis o de les 
unitats íntegres de terrasses o balcons i dels elements estructurals de l’immoble. 

 
b) Bonificació del 95 per cent que fomentin l’ús eficaç de l’aigua i/o la recollida i 

reaprofitament d’aigua de pluja. 
 

c) Bonificació del 95% de les obres o instal·lacions on que concorren alguna de les 
circumstàncies següents: 
- El fet que les obres o instal·lacions s’executin en terrenys qualificats 

urbanísticament com d’equipament 
- El fet que les obres o instal·lacions s’executin en el marc d’un conveni de 

col·laboració més ampli en què l’Ajuntament sigui part activa. 
- El fet que es puguin especificar els beneficis que les obres o instal·lacions 

reportaran a la ciutat. 
- El fet que es tracti d’entitats amb caràcter no lucratiu 
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d) Bonificació del 95% en la quota de l’impost, les construccions, instal·lacions o obres 

que incorporin sistemes d’altres energies alternatives diferents de les provinents de 
l’energia solar. Aquesta bonificació s’aplicarà sobre el cost de l’obra concreta que 
fomenti l’estalvi energètic, sempre i quan no siguin obligatòries per normativa.  

La declaració d’especial interès o utilitat municipal per les característiques de les obres 
recollides en els apartats anteriors, s’entenen acordats amb l’aprovació de l’ordenança 
pel Ple de la Corporació, prèvia sol·licitud del subjecte passiu i amb l’informe favorable 
del serveis tècnics municipals. 
 
Les bonificacions establertes en aquest apartat no són acumulables. Quan les 
construccions, instal·lacions o obres fossin susceptibles de ser incloses en més d’un 
supòsit i l’interessat no hagués manifestat cap opció per un o un altre, s’aplicarà aquell al 
qual correspongui la bonificació d’import superior. 
 
2. Gaudiran d’una bonificació del 95% en la quota de l’impost, les construccions, 
instal·lacions o obres que incorporin sistemes per a l’aprofitament tèrmic o elèctric de 
l’energia solar, sempre i quan no siguin obligatòries per normativa. 
 
En el cas de l’energia solar tèrmica, l’aplicació d’aquesta bonificació estarà condicionada 
a què les instal·lacions per a la producció de calor incloguin col·lectors que disposin de 
l’homologació corresponent de l’administració competent. 
 
Afegir a l’article 7è.- Base imposable, quota i meritació, un paràgraf dins del punt 4 per 
regular l’import de les liquidacions, d’acord amb el detall següent: 
 
4. La quota de l’impost serà el resultat d’aplicar a la base imposable el tipus de gravamen. 
 
Es practicaran liquidacions malgrat quan resultin quotes liquides igual o inferior a 10 
euros.  
 
Substituir l’actual redactat de l’article 9è Règim de declaració i d’ingrés, per tal de 
regular la forma de gestió de l’impost com liquidació, essent el nou redactat el següent:  
 
Article 9è.- Règim de declaració i d’ingrés  
 

1. La gestió de l’impost es durà a terme mitjançant el procediment de declaració, per la 
qual cosa l’obligat tributari, ja ho sigui per sol·licitar una llicència o per presentar una 
declaració responsable o una comunicació prèvia per a realitzar les construccions, 
instal·lacions o obres que en constitueixen el fet imposable, haurà de presentar en el 
moment de la sol·licitud o juntament amb la declaració responsable o la comunicació 
prèvia, una declaració tributària en la qual consignarà el pressupost d’execució material 
estimat. Aquest pressupost haurà d’estar visat pel Col·legi Oficial corresponent quan això 
constitueixi un requisit preceptiu. 
 
2. Quan es concedeixi la llicència o es presenti la declaració responsable o la 
comunicació prèvia, l’Ajuntament practicarà sobre aqueixa declaració una liquidació 
provisional a compte, la base de la qual estarà constituïda per l’import del pressupost que 
presenti l’interessat o, si l’aplicació dels mòduls que, per a cada tipus d’edificacions, obres 
o instal·lacions, s’estableixen a l’annex d’aquesta Ordenança dóna un resultat superior, 
per aquest últim. Aquesta liquidació haurà d’abonar-se en els terminis fixats a l’art. 62 de 
la Llei general tributària. 
 
Això no obstant, quan la construcció, instal·lació o obra de què es tracti siguin d’una 
modalitat que no s’hagi contemplat a la tipologia que es recull a l’annex d’aquesta 
Ordenança, la base del pagament a compte es determinarà en funció del pressupost 
presentat per l’obligat tributari, que ha d’estar visat prèviament pel Col·legi Oficial 
corresponent quan això constitueixi un requisit preceptiu. 
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3. Quan, sense haver sol·licitat, concedit o denegat la llicència preceptiva o sense haver 
presentat la declaració responsable o la comunicació prèvia, s’iniciï la construcció, 
instal·lació o obra, l’Ajuntament practicarà d’ofici una liquidació provisional a compte, la 
base de la qual es determinarà d’acord amb el que es preveu a l’apartat 2 anterior. A 
aquests efectes, per pròpia iniciativa o a requeriment de l’Ajuntament, l’interessat haurà 
de presentar un pressupost, visat prèviament pel Col·legi Oficial corresponent quan això 
constitueixi un requisit preceptiu. 
 
4. En el cas que, amb posterioritat, es modifiqués el projecte de la construcció, instal·lació 
o obra i aquesta modificació comportés un increment del pressupost, l’obligat tributari 
haurà de presentar una nova declaració en el moment d’assabentar l’Ajuntament de la 
modificació del projecte, en la qual consignarà el nou pressupost d’execució material 
estimat. L’Ajuntament practicarà una liquidació complementària, la base de la qual es 
determinarà com s’assenyala a l’anterior apartat 2, prenent en consideració el pressupost 
modificat. L’import diferencial d’aquesta liquidació serà el resultat de minorar la quantitat 
que en resulti amb l’import de les liquidacions practicades amb anterioritat per la mateixa 
obra, i s’haurà d’ingressar en els terminis fixats a l’art. 62 de la Llei general tributària. 
 
Els efectes de les liquidacions complementàries seran els mateixos que els de les 
liquidacions precedents. 
 
5. Un cop finalitzades les construccions, instal·lacions o obres, en el termini d’un mes 
comptador des del dia següent a la seva terminació, els subjectes passius hauran de 
presentar davant l’Ajuntament una declaració del cost real i efectiu d’aquelles, a la qual 
podran adjuntar els documents que considerin oportuns per a acreditar el cost hi 
consignat. 
 
A aquests efectes, la data de finalització de les construccions, instal·lacions i obres serà 
la que resulti acreditada per qualsevol mitjà de prova admès en dret i, en defecte seu, la 
que consti en el certificat final d’obres, quan aquest sigui preceptiu, o en altres casos la 
de caducitat de la llicència d’obres o la data màxima de finalització de les obres que 
s’hagi establert per als actes subjectes a declaració responsable o la comunicació prèvia. 
 
6. En base a la declaració a què es refereix l’apartat anterior o d’ofici, si escau, 
l’Ajuntament practicarà la liquidació corresponent. 
 
Cas que de la liquidació resultés un import a retornar, s’ordenarà la devolució en el 
termini previst a l’article 31 de la Llei general tributària. 
 
7. Si de la liquidació practicada resultés un import a ingressar, el subjecte passiu haurà 
d’abonar-lo en els terminis establerts a l’article 62 de la Llei general tributària. 
Transcorregut el període voluntari de cobrament sense que s’hagi efectuat l’ingrés del 
deute s’iniciarà el període executiu, que determinarà l’exigència dels interessos de 
demora i dels recàrrecs en els termes previstos als articles 26 i 28 de la Llei general 
tributària. 
 
8. La liquidació a que es refereix l’apartat 8 no impedirà en cap cas les actuacions de 
verificació de dades, de comprovació limitada o d’inspecció que siguin procedents. 
 
9. Les sol·licituds de devolució, total o parcial, de l’import satisfet a compte de l’impost, 
per no haver iniciat o realitzat totalment la construcció, instal·lació o obra per a la qual es 
va fer el pagament, hauran d’anar acompanyades d’un informe emès pels serveis tècnics 
d’urbanisme de l’Ajuntament, en el qual es faci constar l’acceptació municipal de la 
renúncia total o parcial a l’execució de la construcció, instal·lació o obra, així com la 
valoració de la part realitzada, en els termes previstos a l’últim paràgraf de l’article 103.1 
del Text refós de la llei reguladora de les hisendes locals. 
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 TAXES: 

 
TAXA PER EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS ADMINISTRATIUS 
 
Modificar l’article 4t Exempcions i bonificacions, per tal d’afegir que també quedarà 
reduïda la taxa al 100% en els casos d’institucions públiques i entitat sense ànim de lucre 
amb finalitats de difusió històrica, cultural o social. El nou redactat és el següent:  
 
Article 4t.  Exempcions i bonificacions 
 
Com a norma general, no es concedirà cap exempció ni bonificació a l’exacció de la taxa, 
excepte: 
 

1. Quan se sol·licitin còpies dels plànols municipals als quals es fa referència en els 
punts 3 i 14 de l’article 6è de la present Ordenança, la taxa quedarà reduïda al 100% 
en els supòsits en què els sol·licitants justifiquin que són estudiants i acreditin 
mitjançant un escrit del centre en el qual cursin els estudis que, per a la realització del 
seu treball, és necessària l’obtenció de la documentació municipal. 

 
2. Quan se sol·licitin reproduccions amb finalitat comercial regulades en el punt 2.2 

de l’article 6à de la present Ordenança, la taxa quedarà reduïda al 100% en els 
casos de sol·licituds d’institucions públiques i entitats sense ànim de lucre amb 
finalitats de difusió històrica, cultural o social. 

 
Modificar l’article 6è. Tarifa per tal d’eliminar del punt 2.1.1 al 2.1.6 atès que no tenen 
cap demanda per part dels usuaris i la totalitat  les tarifes actuals del punt 2.2 perquè ja 
es troben incloses dins del nou punt 2.2  Reproduccions amb finalitat comercial. Les 
tarifes a eliminar són: 
 

2. Arxiu Municipal del Masnou: 

2.1. Reproduccions sense finalitat lucrativa: 

2.1.1. Escaneig transparències, per unitat: 
2.1.1.1. 2,40 x 3,60 ................................................................... 6,50 € 
2.1.1.2. 6 x 6 a 6 x 9 ................................................................. 7,20 € 
2.1.1.3. 9 x 12 ........................................................................... 7,80 € 

2.1.2. Còpies en paper fotogràfic, en b/n, per unitat: 
2.1.2.1. 9 x 14 o 10 x 15 ........................................................... 9,05 € 
2.1.2.2. 13 x 18 ......................................................................... 9,65 € 
2.1.2.3. 18 x 24 ........................................................................ 10,35€ 

2.1.2.4. 20 x 30 .........................................................................11,00€ 
2.1.3. Full de contacte en paper fotogràfic, per unitat .......................... 9,05 € 
2.1.4. Còpies en paper fotogràfic, en color, per unitat: 

2.1.4.1. 10 x 15 .........................................................................   9,45 € 
2.1.4.2. 13 x 18 ......................................................................... 10,20 € 
2.1.4.3. 18 x 24 ......................................................................... 10,90 € 
2.1.4.4. 20 x 30 ......................................................................... 11,55 € 

2.1.5. Impressió digital (baixa qualitat), per unitat: 
2.1.5.1. en blanc i negre ............................................................ 3,45 € 
2.1.5.2. en color ......................................................................... 3,65 € 

2.1.6. Impressió digital (baixa qualitat), en paper fotogràfic, per unitat: 
2.1.6.1. en blanc i negre ............................................................ 4,60 € 
2.1.6.2. en color .......................................................................   4,80 € 
 

2.2. Reproduccions amb finalitat lucrativa i comercial: 
2.2.1. Fotografies, per unitat: 

2.2.1.1. ús editorial: 
2.2.1.1.1. sense ànim de lucre  ................................. 36,15 € 
2.2.1.1.2. amb ànim de lucre  .................................... 72,35 € 
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2.2.1.2. ús publicitari: 
2.2.1.2.1. sense ànim de lucre  ................................. 72,35 € 
2.2.1.2.2. amb ànim de lucre  ..................................144,65 € 

2.2.1.3. comunicació pública: 
2.2.1.3.1. sense ànim de lucre  ................................. 72,35 € 
2.2.1.3.2. amb ànim de lucre  ..................................108,75 € 

2.2.2. Audiovisual, per minut: 

2.2.2.1. ús editorial: 
2.2.2.1.1. sense ànim de lucre  ................................. 35,50 € 
2.2.2.1.2. amb ànim de lucre  .................................... 72,35 € 

2.2.2.2. ús publicitari: 
2.2.2.2.1. sense ànim de lucre  ................................. 72,35 € 
2.2.2.2.2. amb ànim de lucre ...................................144,65 € 

2.2.2.3. comunicació pública: 
2.2.2.3.1. sense ànim de lucre  ................................. 35,50 € 
2.2.2.3.2. amb ànim de lucre .....................................  72,35 € 

 
Com a resultat de l’eliminació anterior cal modificar l’actual punt 2.1.7. de l’article 6è 
que passarà a ser el punt 2 amb les noves tarifes. Els punts actuals 2.1.8 i 2.1.9 
s’inclouen dins del punt 2 sense modificar tarifes i afegir el punt 5 per incloure la nova 
tarifa per regular la recerca específica.  
 
S’incrementa la tarifa de l’actual punt 8 Certificat d’antiguitat i/o legalitat i s’afegeix una 
nova tarifa per regular el certificat de número de policia existent. 
El nou text de l’article 6è és el següent: 
 

Article 6è. Tarifa 

La tarifa a què es refereix l'article anterior s'estructura en els epígrafs següents: 
 
 

EPIGRAF TARIFA 

1.    FOTOCÒPIES 
  

a)  A serveis oficials, centres d’ensenyament, entitats ciutadanes, per cada 
una 0,05 € 

b) A particulars, més d’una (la primera inclosa) 0,20 € 

c)  A serveis oficials, col·legis, entitats i particular, en format Din A-3 0,35 € 

2.  ARXIU MUNICIPAL DEL MASNOU 
  

1.  Reproduccions sense finalitat comercial:   

a)  Còpia digital, per unitat:   

Format TIFF 2,00 € 

Formats JPG i PDF  1,00 € 

2. Reproduccions amb finalitat comercial:   

a)  Imatges i documents, per unitat: Ús editorial, comercial i comunicació 10,00 € 

b)  Audiovisual, per fragment: Ús editorial, comercial i comunicació 10,00 € 

* Si els drets d’explotació de l’obra corresponen a un tercer, la persona 
usuària n’ha de sol·licitar el permís i, si escau, remunerar la persona titular 
dels drets esmentats.   

3.   CD-R, per unitat  0,60 € 

4.    DVD, per unitat  1,10 € 

5,   Recerca específica en la documentació de l'Arxiu Municipal, per hora 28,00 € 
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3.  CÒPIES DE PLÀNOLS (per unitat) 
  

a)  Còpies de plànols municipals, en paper normal, per metre quadrat  22,30 € 

b)  Còpies de plànols, en paper normal, per metre quadrat  10,95 € 

4.  CERTIFICATS O INFORMES SERVEIS URBANÍSTICS (per unitat) 
  

a)  Certificat o informe d'aprofitament urbanístic 148,10 € 

b)  Certificat o informe de qualificació urbanística i dotació de serveis 44,50 € 

c)  Certificat de compatibilitat urbanística  44,50 € 

d)  Certificat d’innecessarietat de parcel·lació 44,50 € 

e)  Certificat d’antiguitat i/o de legalitat 163,45 € 

f)   Certificat de número de policia existent 163,45 € 

5.   COMPULSES DE DOCUMENTS (per unitat) 1,65 € 

 

  

6.  TRAMITACIÓ ADMINISTRATIVA A PETICIÓ DE PARTICULARS 
  

a)  Dades numèriques del padró d’habitants  44,75 € 

7.   INFORMES POLICIA (per unitat) 
  

a)   Per accidents de circulació 100,00 € 

b)   Per informes policials  75,00 € 

8.   CARTOGRAFIA DIGITAL DEL MUNICIPI 
  

a)   Còpia de la cartografia a escala 1:2000 (any 1996) en suport informàtic 
CD-ROM  200,00 € 

b)   Còpia de la cartografia a escala 1:1000 (any  2007) en suport informàtic 
CD-ROM  6.000,00 € 

* Aquest Ajuntament proporcionarà per a la seva signatura una còpia del 
document que regula  l’ús de la cartografia digital adquirida en suport 
informàtic.   

9.   CARTOGRAFIA DIGITAL DEL MUNICIPI A ESCALA 1:500 (any 2000) 
  

1.  Suport paper:   

a)   Full estàndard Din A-0 146,65 € 

b)   Full estàndard Din A-1  73,30 € 

c)   Full estàndard Din A-2  36,65 € 

d)  Plànols situació i emplaçament d’una finca, escala 1:2000, 1:1000 i 1:500, 
en format Din A-3  54,70 € 

e)   Full Din A-3 acotat, escala 1:500  36,65 € 

f)   Plànol PGO 2001, escala 1:2000  47,60 € 

2.  Suport CD-ROM:   

a)   Full estàndard (equivalent Din A-0)  357,75 € 

b)   Cartografia completa amb totes les capes  11.152,80 € 

c)   Cartografia completa capa base  1.860,70 € 

d)   Cartografia completa per capa addicional  1.117,05 € 

e)   CD-ROM, Pla General 2001, en format PDF   34,95 € 

f)   Plànol complet del PGO 2001, escala 1:2000 en PDF  37,15 € 

*  Aquest Ajuntament proporcionarà per a la seva signatura una còpia del 
document que regula l’ús de la cartografia digital adquirida en suport 
informàtic.   
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*  Tot el planejament urbanístic haurà de fer-se amb el topogràfic municipal 
oficial 1:500. Per aquest motiu, s’haurà de sol·licitar prèviament la cartografia i 
lliurar els projectes, a més del suport paper, amb una còpia addicional en 
suport magnètic, format CAD o compatible.   

10.      PLÀNOLS EMPLAÇAMENT: 
  

a)   Plànols situació i emplaçament d’una finca, en suport informàtic  16,40 € 

11.      INCLUSIÓ DE PROFESSIONALS EN LA GUIA SANITÀRIA 
33,95 € 

    

12.      LLICÈNCIA ADMINISTRATIVA DE GOSSOS PERILLOSOS: 
  

a)   Per expedició  20,00 € 

b)   Per renovació  15,00 € 

c)   Duplicat per pèrdua  10,00 € 

*Si es presenta còpia de la denúncia per robatori, l’expedició del duplicat serà 
gratuïta.   

 
Modificar l’article 8è Declaració i ingrés per tal d’actualitzar la gestió de la taxa. El 
nou redactat és el següent: 
 

Article 8è. Declaració i ingrés 

1. La taxa s'exigirà mitjançant el procediment d’autoliquidació. 
 

TAXA PER LLICÈNCIES URBANISTIQUES 
 
Substituir l’actual text de l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa per llicències 
urbanístiques per tal d’actualitzar-lo a normativa, que quedarà redactat de la 
manera següent: 

 
 

TAXA PER LLICÈNCIES O LA COMPROVACIÓ D’ACTIVITATS 
COMUNICADES EN MATÈRIA D’URBANISME 
 
Article 1r. Fonament i naturalesa 

De conformitat amb el que es disposa en els articles 15 a 20 del text refós de la Llei 
reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de 
març (TRHL), i de conformitat amb el que disposa l’article 187 i 187 bis del Decret 

Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme de 
Catalunya (TRLU, modificat per la Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de 
l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de 
Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica), l’Ajuntament estableix la taxa per llicències 
urbanístiques i per la comprovació d’activitats comunicades, que es regirà per la present 
Ordenança. 

 
Article 2n. Fet imposable 

El fet imposable de la taxa el constitueix l’activitat municipal, tècnica i administrativa i de 
comprovació necessària per determinar si procedeix concedir o denegar la llicència 
urbanística sol·licitada o si l’obra comunicada realitzada, o que es pretengui realitzar, 
s’ajusta a les determinacions de la normativa urbanística, el planejament urbanístic i les 
ordenances municipals, conforme el que preveuen els articles 84, 84 bis i 84 ter de la Llei 

7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de règim local i els articles 187 i 187 bis del 
TRLU. 
Resten inclosos en el fet imposable de la taxa els supòsits en què les construccions, 
instal·lacions o obres es realitzin en compliment d’una ordre d’execució municipal per a la 
qual es requereixi projecte tècnic. 
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Article 3r. Subjecte passiu 
 
1. Són subjectes passius contribuents les persones físiques o jurídiques i les entitats a 
què es refereix l’article 35 de la Llei General Tributària, que siguin propietaris o 
posseïdors o, si s'escau, arrendataris dels immobles en què es realitzin les construccions 
o instal·lacions o s'executin les obres. 

2.  En tot cas tindran la condició de substituts del contribuent els constructors i els 

contractistes de les obres 
 
Article 4.  Responsables i successors 
 
1. Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com a tals 
a la Llei general tributària i a l’Ordenança general. 
 
2. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l’interessat, es dicti 
acte administratiu, en els termes previstos a la Llei general tributària. 
 
3. Les obligacions tributàries pendents s’exigiran als successors de les persones físiques, 
jurídiques i entitats sense personalitat, en els termes previstos a la Llei general tributària i 
a l’Ordenança general. 

 
Article 5è. Base imposable 

 
1. Constitueix la base imposable de la taxa: 

 
a) El cost d’execució material de l’obra, de la construcció o de la instal·lació, que serà la 

que resulti de l'aplicació del mòdul bàsic de la tipologia assenyalada en l’annex de 
l’ordenança fiscal reguladora de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres. 
No obstant, s’aplicarà el cost d’execució material de l’obra declarat per l’interessat en 
el cas que aquest sigui superior al que resulti de l’aplicació de la tipologia bàsica i 
quan no sigui possible l'aplicació del referit mòdul bàsic. En aquest darrer cas, el 
pressupost d’execució material de l’obra declarat per l’interessat serà revisat pels 
serveis tècnics municipals: 

 
1. El cost real i efectiu de l'obra civil, quan siguin moviments de terra i les obres 

de desmuntatge o esplanació en qualsevol classe de sòl, l’obertura, la 
pavimentació i la modificació de camins rurals, les obres puntuals 
d’urbanització no incloses en un projecte d’urbanització, les obres de 
construcció de nova planta, i les d’ampliació, reforma, modificació d’estructures 
o rehabilitació d’edificis o construccions existents, la construcció o instal·lació 
de murs i tanques i l’autorització d’obres de manera provisional.  
 

2. El cost real i efectiu de l'habitatge, local o instal·lació, quan es tracti de la 
primera utilització i ocupació i el canvi d’ús dels edificis i de les instal·lacions, 
l’autorització d’usos de manera provisional, la instal·lació de cases 
prefabricades i instal·lacions similars, siguin provisionals o permanents, la 
instal·lació d’hivernacles o instal·lacions similars, les instal·lacions que afectin 
al subsòl i la instal·lació de línies elèctriques, telefòniques o altres de similars i 
la col·locació d’antenes o dispositius de comunicacions de qualsevol tipus.  

 
b) La superfície del terreny quan es tracti de parcel·lacions urbanístiques 

 
c) La superfície dels cartells de propaganda col·locats de manera visible des de la via 

pública, tendals, etc. 
 

d) La superfície de sostre en figures de planejament, tramitació de divisions horitzontals 
d’immobles, llicències de canvi d’ ús i d’ús provisional. 
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2. Del cost que s’assenyala en la lletra a) del número anterior se n’exclou el que 
correspon a la maquinaria i a les instal·lacions industrials i mecàniques. 
 
Article 6è. Quota tributària 
 
1. La tarifa a aplicar per cada llicència o comunicació prèvia serà la següent: 
 

TIPUS DE LLICÈNCIA 

 
Tipus/ 
quota 

 

Quota 
mínima 

1. Taxa per llicència d'obres o per comunicació prèvia d'obres     

a)   Sobre el pressupost d'execució material de l'obra 1,50% 78,70 € 

b)  Les llicències o comunicacions prèvies, les obres de les quals hagin 
estat iniciades abans d’obtenir l’oportuna llicència , i/o haver efectuat la 
corresponent comunicació prèvia, sobre el pressupost d’execució 
material de l’obra           5%  160,00 € 

c)   Pròrrogues sobre llicències o comunicacions prèvies ja concedides, 
pendent d'executar 

1,50% 78,70 € 

2. Taxa per llicència o comunicació prèvia de primera ocupació o 
utilització dels edificis, per metre quadrat, per vivenda o local 

1,50% 78,70 € 

3. Taxa per llicència d'instal·lació de grua i torre per la construcció  162,65 €   

4. Per la col·locació de rètols, cartells, tendals, etc, en façanes a llocs 
visibles des de la via pública, per metre quadrat 15,15 € 78,70 € 

5. Llicència de senyalització de gual, entrada i sortida de vehicles 80,05 €   

6. Llicència de parcel·lació, per metre quadrat 0,95 € 78,70 € 

7.Tramitació figures planejament, per metre quadrat de sostre 0,70 € 78,70 € 

8. Per connexió de les escomeses, per part de les companyies de 
serveis, que hauran de fer-se encastades a las façanes, és a dir, que no 
sobresurtin del pla de la façana 45,25 €   

9. Per la tramitació de divisions horitzontals d’immobles, per metre 
quadrat  0,95 € 78,70 € 

10. Per la tramitació de llicències de canvi d’ús i d’ús 
provisional(sense obres), per metre quadrat 0,90 € 78,70 € 

11. Per cada inspecció tècnica sol·licitada pels titulars de l’expedient, 
així com per les sol·licitades com a conseqüència de denúncies 49,25 €   

 
2. En garantia de la construcció o reposició del paviment de les calcades, voreres, 

vores, arbrat i qualsevol altre servei urbanístic de la via pública, que manqui executar 
o que puguin deteriorar-se en el transcurs de les obres, s'ingressarà en concepte de 
dipòsit provisional, en cada permís d'obres: 

 

Per metre quadrat o fracció ......................................................       104,55 €  

 
3. En compliment del Reial Decret 210/2018, de 6 d’abril, pel qual s’aprova el Programa 

de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya (PRECAT 2020), per tal de 
concedir la llicència d’obres sol·licitada caldrà aportar el document d’acceptació de 
residus signat per un gestor de residus autoritzat per tal de garantir la correcta 
destinació dels residus separats per tipus. En aquest document ha de constar el codi 
del gestor, el domicili de l’obra i l’import rebut en concepte de dipòsit per a la 
posterior gestió. 

 
4. Les tarifes a les que fa referència el present article s’ajustarà a les següents 

situacions: 

 

 



Acta del Ple de l'Ajuntament del Masnou Sessió núm. PLE2021000015  21 d´octubre de 2021 

 

17 

 
a) La quota mínima fixada en els apartats anteriors serà d’aplicació en totes les 

liquidacions que es practiquin i que no arribin als imports mínim fixats, ja sigui 
com a conseqüència de l’aplicació de bonificacions, reduccions i exempcions a 
la taxa o en els casos de denegació de la llicència d’obres o de la declaració de 
la manca d’efectes de la comunicació prèvia d’obres presentada. 

b) Caducitat: En el supòsit que es produeixi la caducitat de la llicència d’obres 

concedida o de la comunicació prèvia ja concedida, bé perquè no s’ha sol·licitat 
la seva pròrroga dins del termini legalment establert, bé perquè ha 
transcorregut el termini concedit en la pròrroga sense haver iniciat o finalitzat 
les obres, l’interessat haurà de sol·licitar una nova llicència o comunicació 
prèvia a la qual s’acompanyarà pressupost i tant per cent de l’obra que manca 
executar i respecte al qual es practicarà una nova liquidació aplicant el tipus de 

gravamen que s’assenyala en els apartats anteriors del present article. 
c) Modificació: Si després de formular la sol·licitud de llicència d’obres o de 

concessió de gual per a l’entrada i sortida de vehicles,  i d’instal·lació de rètols 
o de presentar la comunicació prèvia d’obres, es modifica o s’amplia el 

projecte, ja sigui a instàncies del peticionari o d’ofici per la pròpia administració, 
s’haurà de presentar la corresponent sol·licitud juntament amb el nou 

pressupost, si ha causat variació en relació a la presentació inicial, acompanyat 
dels plànols i documentació tècnica necessària. La nova liquidació es practicarà 
respecte al pressupost corresponent a la part modificada, a la qual s’aplicarà el 
tipus de gravamen que s’assenyala en els apartats anteriors del present article. 

d) Desistiment: En el cas de renuncia o desistiment d’una sol·licitud de llicència 

sol·licitada, d’una comunicació prèvia o d’una sol·licitud de pròrroga, sempre 

que es manifesti expressament abans de la concessió de la llicència, de la 
pròrroga o de que l’Ajuntament es manifesti respecte a la comunicació 
presentada: 

• Si s’ha emès informe per part dels Serveis Tècnics Municipals, la quantia 
de la taxa serà del 25% de l’import de la taxa que s’hagués generat si 
s’hagués concedit la llicència o la pròrroga o s’hagués donat l’assabentat 

de la comunicació 
• Si no s’ha emès informe per part dels Serveis Tècnics Municipals, la 

quantia de la taxa serà del 10% de l’import de la taxa que s’hagués 
generat si s’hagués concedit la llicència o la pròrroga o s’hagués donat 
l’assabentat de la comunicació.  

En qualsevol cas s’estableix el mínim  fixat en el quadre de tarifes. 
e) Denegació: En cas de denegació o desestimació, la quota serà del 50% de 

l’import de la taxa que s’hagués generat si s’hagués concedit la llicència o la 
pròrroga o s’hagués donat l’assabentat de la comunicació 

 
Article 7è. Reduccions  
 
1. Gaudiran d'una reducció del 95% del pagament de les taxes establertes en aquesta 

ordenança les obres que disposin de la declaració d’especial interès o utilitat 
municipal, de conformitat amb l’article 6.1 de l’Ordenança reguladora de l’impost 
sobre construccions, instal·lacions i obres. 

2. En  casos en què la llicència sol·licitada ho sigui en raó de patologies estructurals 
en i s’aporti certificació tècnica que acrediti la patologia, la reducció de la quota de la 
taxa, s’aplicarà d’acord amb el detall següent: 

a) En habitatge habitual ................... 95%  
b) En habitatge no habitual .............. 50%  

Es considera habitatge habitual la residencia on figuri empadronat el subjecte passiu, 

No obstant això, s’entendrà que l’habitatge no perd el caràcter d’habitual a efectes 
d’aquesta bonificació, quan la baixa del padró hagi estat motivada per causes de 
salut suficientment acreditades. 
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3. Reducció del 95% de la quota de la taxa per obres consistents en : 
• La restauració íntegra de qualsevol de les façanes dels edificis. 
• La reparació de la totalitat de les cobertes. 
• La reparació d’unitats íntegres de terrasses o balcons. 
• La reparació dels elements estructurals dels edificis. 
• La instal·lació de sistemes de producció d’energies alternatives ja sigui per 

escalfar aigua calenta sanitària o per produir energia elèctrica per 
autoconsum, no obligatòries per normativa, 

• L’adequació de voreres per a la senyalització d’un gual per a vehicles 
minusvàlids. 

 
4. Reducció del 90% de la quota de la taxa quan la llicència d’obres sol·licitada, ho sigui 

per a la instal·lació d’ascensors en immobles ja existents o bé per adaptar els 
habitatges existents, total o parcialment, a la Llei 20/1991, de 25 de novembre, de 
promoció de l’accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques. 

Per justificar aquests aspectes s’hauran de presentar, juntament amb la 
documentació per sol·licitar la llicència municipal, una memòria tècnica amb 
documentació gràfica on quedi reflectida la instal·lació proposada, així com el cost de 
les inversions realitzades. 

 

5. Reducció del 50% de la quota de la taxa per les obres de consolidació, restauració i 
rehabilitació de les parts interiors d’aquells immobles que tinguin algun grau de 
protecció, sempre i quan les esmentades obres permetin conservar el patrimoni, que 
s’aplicarà únicament al cost d’aquelles parts de les obres que afectin als elements 
protegits, previ informe dels serveis tècnics municipals que acrediti que les obres a 
realitzar afecten a elements protegits i mantenen el grau de protecció. 

La reducció s’aplicarà, prèvia sol·licitud, sobre l’import de l’obra concreta que estigui 
destinada a les actuacions abans esmentades, per la qual cosa l’interessat haurà de 
presentar el pressupost detallat o desglossat, i el seu atorgament estarà condicionat 
a l’informe favorable dels Serveis Tècnics Municipals. 

Les reduccions establertes en aquest apartat no són acumulables.  

Les obres que s’hagin iniciat sense haver presentat la comunicació prèvia o sense 
haver obtingut la llicència d’obres corresponent no podran obtenir cap reducció. 

Les reduccions de la taxa s’aprovaran per acord de l’òrgan competent, en virtut   del 
règim de delegacions, en el mateix acord de concessió  de la llicència o assabentat 
d’obres. 

 
Article 8è. Acreditament i liquidació 

1.  La taxa s’acredita quan es presenti la sol·licitud que iniciï l’actuació o l’expedient. 

2. L’Administració liquidarà la taxa una vegada realitzats els serveis.  

3.  Una vegada concloses les construccions, obres o instal·lacions que constitueixen el fet 
imposable de la taxa, els serveis municipals podran comprovar el cost real i efectiu de les 
construccions donant lloc, si és el cas, a una liquidació definitiva complementaria. 

 
Article 9è. Declaració 
 
1. Les persones interessades en l’obtenció d’una llicència d’obres o en realitzar una 
comunicació prèvia en matèria urbanística presentaran, prèviament, la sol·licitud 
corresponent en el Registre General i adjuntaran un projecte subscrit per un tècnic 
competent on s’especifiqui de manera detallada la naturalesa de l’obra, el lloc 
d’emplaçament, la superfície de l’actuació, el destí de l’edifici i el pressupost d’execució 
material, així com la justificació de que les obres s’ajusten als requeriments de la 
legislació que sigui d’aplicació. 
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2. Quan la llicència o la comunicació prèvia de què es tracti sigui per a aquells actes en 
què no s'exigeixi la formulació d'un projecte subscrit per un tècnic competent, hom 
adjuntarà a la sol·licitud un pressupost detallat, emès per l’industrial que intervindrà en 
l’obra, de totes aquelles actuacions que s’han de realitzar, així com una descripció 
detallada de la superfície afectada, del nombre de departaments, dels materials que s'han 
d'utilitzar i, en general, de les característiques de l'obra o acte, les dades de les quals 
permetin comprovar el seu cost. 
 
3. Si una vegada formulada la sol·licitud de llicència es modificava o s'ampliava el 
projecte caldrà notificar-ho a l'administració municipal tot adjuntant el nou pressupost o el 
reformat i, si s'escau, plànols i memòries de la modificació o ampliació. 
 
Article 10è. Infraccions i sancions 

S’aplicarà el règim d’infraccions i sancions tributàries establert en la Llei General 
Tributària i en les disposicions que la complementen i desenvolupen. 

 
Disposició Addicional.- Modificació dels preceptes de l'ordenança i de les referències 
que fa a la normativa vigent, amb motiu de la promulgació de normes posteriors 
 

Els preceptes d'aquesta Ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques reprodueixin 
aspectes de la legislació vigent i altres normes de desenvolupament, i aquells en què es 
facin remissions a preceptes d'aquesta, s'entendrà que són automàticament modificats 
i/o substituïts, en el moment en què es produeixi la modificació dels preceptes legals i 
reglamentaris de què porten causa. 
 
Disposició final 
 

La present Ordenança fiscal, aprovada provisionalment pel Ple de la Corporació en 
sessió celebrada el ........ i que ha quedat definitivament aprovada en data ........, entrarà 
en vigor al dia següent al de publicació en el Butlletí Oficial de la Província i regirà fins la 
seva modificació o derogació expressa. 
 
TAXA PER LLICÈNCIES, COMUNICACIONS PRÈVIES, DECLARACIONS 
RESPONSABLES I CONTROLS POSTERIORS A L’INICI DE LES ACTIVITATS 

 
Modificar l’apartat B de l’article 4t. Base imposable i tarifes, per tal d’actualitzar tarifes i 
que s’ajusti el redactat a la nova Llei 18/2020, del 28 de desembre, de facilitació de 
l’activitat econòmica:  
 
Substituir el redactat actual: 

5. Activitats incloses en el règim de comunicació prèvia i comunicació prèvia  
ambiental..........................................................................................       943,22 € 
 

Pel text següent: 
5. Activitats incloses en el règim de comunicació prèvia, comunicació 

prèvia ambiental i comunicació d’inici d’activitat amb projecte i certificat 
tècnic............................................................................................         943,22 € 

 
Substituir el redactat actual: 

7. Activitats incloses en el règim de declaració responsable, excepte els  
habitatges d’ús turístic .....................................................................    270,08 € 
 

Pel text següent: 
7. Activitats incloses en el règim de declaració responsable i  

comunicació d’inici d’activitat amb certificat tècnic, excepte 
els habitatges d’ús turístic: 

a) amb superfície fins a 120 m2 ...............................................    336,65 € 
b) amb superfície superior a 120 m2 .........................................    673,30 € 
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Substituir el redactat actual: 
12. Declaració responsable per legalitzar els habitatges d’ús turístic,  

     per cada habitatge.......................................................................               100,00 € 
 
Pel text següent: 
12. Comunicació d’inici d’activitat amb certificat tècnic per legalitzar 

els habitatges d’ús turístic, per cada habitatge.................................     235,65 €               
 
Eliminar els 3 paràgrafs que segueixen desprès del detall de les tarifes de l’apartat B), 
atès que ja no són d’aplicació: 
 
Atesa la situació econòmica actual i amb l’objectiu de facilitar la implantació de nous 
comerços de proximitat i petites empreses que generin ocupació i contribueixin a 
l’activació de l’economia local, per a l’exercici de 2017 es reduirà la quota de la taxa en un 
25% per les activitats incloses del punt 1 al 10, ambdós inclosos, de l’apartat B d’aquest 
article. 

Aquesta reducció de la quota és acumulable a altres bonificacions que s’especifiquen a la 
present Ordenança. 

La resta de punts d’aquest article no es poden acollir a aquesta reducció de la quota. 
 
Modificar la lletra D) per regular les modificacions de les llicències concedides quan no 
suposin canvis substancials, motiu pel qual també cal modificar les lletres dels apartats 
següents de manera correlativa.  
Modificar la futura lletra E) per afegir la comunicació o declaració responsable.  
Modificar les tarifes de les futures lletres H.1), H.2) i H.3.)  
Unificar les lletres actuals H) i I) que passaran a ser lletra I). 
La resta de lletres J), K) i L) no es modifiquen. 
 
El text quedarà redactat de la manera següent: 
 

D) Les modificacions que suposin canvis no substancials respecte la llicència 
concedida, o la comunicació o declaració responsable presentada, satisfaran el 25 
per 100 dels drets assenyalats anteriorment. 

Es consideren canvis no substancials qualsevol modificació de l’activitat que no 
impliqui revisar el compliment de normatives ambientals o de prevenció d’incendis. 

E) Els trasllats d’establiments i les modificacions que suposin canvis substancials 
respecte la llicència concedida o la comunicació o declaració responsable 
presentada satisfaran el 50 per 100 dels drets assenyalats anteriorment.  

Com a canvi substancial s’entén qualsevol modificació significativa de l’activitat que 
impliqui revisar el compliment de les normatives ambiental o de prevenció d’incendis. 

F) En qualsevol cas, les ampliacions d’activitat satisfaran el 50 per 100 dels drets 
assenyalats en l’import de la tarifa.  

G) Les ampliacions de superfície satisfaran el 50 per 100 dels drets assenyalats en 
l’import de la tarifa que li correspondria, tenint en compte la superfície ampliada.  

H) Les segones inspeccions, o inspeccions extraordinàries, satisfaran les quotes 
següents: 

H.1.) Activitats en què, per motius no justificats per l’interessat, es requereixi 
realitzar més d’una inspecció de comprovació i verificació de mesures 
correctores de la llicència o autorització: 

 Per cada inspecció addiciona ............................    81,60 € 

H.2.) Inspeccions sol·licitades pel denunciant, en expedients de 
denúncia, en les quals es comprovi que no s’han adoptat les mesures 
correctores: 

 En concepte d’inspecció tècnica municipal  .......    81,60 € 
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H.3.) Inspeccions de control periòdic, quan la inspecció generi més d’una 
inspecció, motivada per causes imputables a l’interessat: 

 Per cada inspecció, exclosa la primera  ............    81,60 € 

I) Gaudiran d’una reducció del 50% en la taxa per llicències, comunicacions prèvies, 
declaracions responsables i controls posteriors a l’inici de les activitats les persones 
físiques o les persones que actuïn en representació d’una persona jurídica 
(administrador/a o soci/s promotors/ores) que hagin participat en algun dels serveis a 
les empreses i a l’emprenedoria de la regidoria de Promoció Econòmica i que 
s’ofereixen des del Centre d’empreses de la Casa del Marqués i que es trobin en un 
o més dels supòsits de fet següents: 

 

 Tenir la condició de persona demandant d’ocupació no ocupat 

 Tenir un grau de discapacitat igual o superior al 33% 

 Ésser persona jove menor de 35 anys 

 Ésser dona emprenedora major de 35 anys 

J) Les activitats comercials que s’iniciïn dins dels quatre eixos comercials: Alt Masnou 
(A1), Masnou Centre (A2), Baix Masnou (A3) i Estampadora (A4), definides en el Pla 
Especial dels establiments comercials i de serveis del Masnou i classificades a 
l’article 5.1  (Activitats comercials i de serveis essencials (C1)), i a l’article 5.2 
(Activitats comercials i de serveis complementaris (C2)), satisfaran una quota del 
80% dels drets assenyalats en els apartats A) i  B). 

K) Les activitats esmentades a l’apartat anterior que no estiguin representades o no 
tinguin competència dintre de l’eix on s’instal·li (A1, A2, A3 o A4), satisfaran una 
quota del 65% dels drets assenyalats en els apartats A) i B), sempre i quan la 
competència no sigui de la mateixa persona física o jurídica. 

L) Gaudiran d’una reducció del 100% sobre la quota de la taxa les associacions de la 
vila del Masnou que hagin estat declarades d’utilitat pública o que siguin 
reconegudes d’interès social. A aquest efecte, hauran de formular la sol·licitud 
corresponent i hauran d’acreditar que reuneixen els requisits següents: 

a) Que estiguin inscrites al Registre d’entitats i col·lectius municipals. 
b) Que tinguin una finalitat estatutària orientada a la satisfacció d’interessos que 

transcendeixin els dels mateixos associats i associades. 
c) Que realitzin habitualment i preferentment actuacions en benefici de terceres 

persones. 
d) Que l’establiment o local objecte de la taxa es destini al desenvolupament 

d’activitats pròpies de la seva finalitat associativa d’interès públic o social. 
 

La sol·licitud haurà de rebre l’informe favorable dels serveis tècnics municipals i la 
reducció haurà de ser aprovada per acord de l’òrgan competent, previ informe favorable 
de la Comissió Informativa de Serveis Generals. 

Per gaudir de la reducció contemplada als apartats H) i I), el subjecte passiu haurà de 
sol·licitar-ho expressament, aportant la documentació justificativa i adjuntant l’informe 
favorable del tècnic de Promoció Econòmica. 

S’entendran subjectes i inclosos, en la present taxa, els despatxos i gabinets dels 
metges, advocats i altres activitats de caràcter anàleg així com també l’exercici de 
qualsevol activitat industrial o comercial, dins aquest terme municipal, encara que no 
tinguin establiment obert al públic.  
 
Modificar l’article 6è per afegir la regulació de les inspeccions per mesuraments de 
sorolls i vibracions. Amb aquesta modificació l’actual article 6è quedarà com article 7è 
pel que es modifica la resta de numeració dels articles següents de manera 
correlativa. 
  
Article 6è. Inspeccions per mesuraments de sorolls i vibracions 
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1. Poden ser objecte d’inspecció per mesuraments per sorolls i vibracions els 
establiments industrials, comercials, de lleure o de qualsevol altre tipus que siguin 
susceptibles de generar-ne, dins el marc de competència municipal que estableixin 
les normes vigents en matèria de prevenció i control de la contaminació acústica. 

2. La taxa per les inspeccions per mesuraments de sorolls o vibracions que es realitzin 
d’ofici o a instància de part pels serveis tècnics municipals, de la Diputació o 
Generalitat o per entitats col·laboradores acreditades a tal efecte, que tenen per 
objectiu comprovar el compliment de la normativa vigent en matèria de prevenció i 
control de la contaminació acústica, serà acreditada pels subjectes passius següents: 

1. La persona física o jurídica titular de la font de soroll, quan el resultat del 
mesurament es constati que s’han superat els límits establerts a la normativa 
vigent en el moment de realitzar les mesures de soroll. L’acreditació de la taxa 
es produirà independentment de la sanció que pugui recaure per la comissió 
d’un infracció normativa. 

2. La persona física o jurídica que sol·liciti una segona o successiva mesura per 
una mateixa situació o comprovació de les mateixes fonts de soroll, quan el 
resultat del mesurament no es constati incompliment dels nivells límit 
establerts a la normativa vigent. 

3. La persona física o jurídica titular de la font de soroll quan els mesuraments 
es realitzin amb l’objectiu de comprovar l’efectivitat de mesures correctores 
requerides per l’Ajuntament, sempre que el titular no hagi acreditat, d’acord 
amb la normativa vigent, l’efectivitat de les mesures adoptades en el termini 
establert en el corresponent requeriment municipal. 

3.  La taxa que s’acreditarà per les inspeccions de mesuraments de sorolls i vibracions 
serà de 119,40 € més el cost de la prestació del servei per part de la Diputació, 
Generalitat o entitat col·laboradora de l’administració. 

 
Modificar l’actual article 8è (futur 9è) Declaració i ingrés, per canviar la forma de gestió 
de la taxa a liquidació. El  nou text quedarà redactat de la manera següent: 

 
9è. Declaració i ingrés 

1. Les persones interessades en l'obertura d'establiment industrial o mercantil 
presentaran, prèviament, en el Registre General, la sol·licitud corresponent, on 
especificaran l'activitat o activitats que es realitzaran en el local. 
 
2. S’estableix la liquidació  com a forma de gestió del pagament provisional a compte que 
cal fer amb motiu de la presentació de la sol·licitud, declaració responsable o 
comunicació  i ingressar l’import en els terminis fixats en aquest article. 
 
3. L’import referit en l’apartat anterior, s’haurà de fer efectiu a les entitats financeres   
corresponents. 
 
4.  L’interessat que tingui dret a algun dels beneficis fiscals recollits a l’article 4t de la 
present ordenança, haurà d’adjuntar la pertinent documentació justificativa. 
 
5. Si després d'haver estat formulada la sol·licitud d'obertura o comunicació, es variava o 
s'ampliava l'activitat que es desenvolupa en l'establiment, o s'alteraven les condicions 
projectades per aquest establiment o bé s'ampliava el local previst inicialment, aquestes 
modificacions s'hauran de notificar a l'administració municipal amb el mateix detall i el 
mateix abast que s'exigeixen en la declaració prevista en el número anterior. 
 
6. Una vegada realitzada la intervenció municipal corresponent, l’Ajuntament practicarà la 
liquidació definitiva i exigirà del subjecte passiu o li reintegrarà, si és el cas, la quantitat 
que correspongui. 
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7.  Les autoritzacions atorgades caducaran: 

a) Als tres mesos de concedides, si en l'esmentat termini l'establiment no hagués 
estat obert al públic; i 

b) Si, després d'haver iniciat l'establiment de les seves activitats, resta tancat més de 
sis mesos consecutius. 

Quan el tancament sigui temporal, a causa d'interrupció normal de les activitats de la 
indústria o comerç de què es tracti, i en el moment de reprendre-les subsisteixin sense 
variació les que varen servir de base per a la liquidació inicial de la taxa, així com la 
titularitat de la indústria o comerç, el termini per a determinar la caducitat de la vigència 
serà d'un any. 
 
Modificar el punt 1 de l’actual article 9è (futur 10è) Liquidació i ingrés, per adequar el 
pagament amb el sistema de liquidació. El nou text és el següent: 
 
Article 10è. Liquidació i ingrés 
1. Les quotes se satisfaran a les entitats financeres corresponents pels subjectes 

passius d’acord amb el sistema de liquidació. 
 
TAXES PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE GESTIÓ DE RESIDUS DOMÈSTICS I 
COMERCIALS. 
 
Modificar el punt 2 de l’article 12.- Quota tributària referent a la taxa pel servei, de 
recepció complementària, de recollida, transport i tractament dels residus comercials 
amb la finalitat de continuar aplicant de manera esglaonada l’increment de la quota a la 
part comercial, d’acord amb el detall següent: 
 
Article 12.- Quota tributària. 
 
2. A aquest efecte, s'aplicarà la tarifa següent: 
 

TIPOLOGIES D'ACTIVITATS 
Menys 
50m2 

 
 
50 a menys 
100m2 

 
100 a 
menys 
200m2 

 
200 a 
menys 
500m2 

 
500 a 
menys  
1000m2 

 
1000m2 
en 
endevant 

GRUP 1. OFICINES, SERVEIS I COMERÇOS 
            

  ACADÈMIA 288,46 329,69 370,93 412,17 453,40 535,88 

1.A OFICINA 288,46 329,69 370,93 412,17 453,40 535,88 

1.B 

CLÍNICA DENTAL 288,46 329,69 370,93 412,17 453,40 535,88 

CONSULTORI MÈDIC 288,46 329,69 370,93 412,17 453,40 535,88 

CLÍNICA VETERINÀRIA 288,46 329,69 370,93 412,17 453,40 535,88 

CENTRE DE BELLESA I ESTÈTICA 288,46 329,69 370,93 412,17 453,40 535,88 

1.C 

FARMÀCIA 288,46 329,69 370,93 412,17 453,40 535,88 

COMERÇ AL DETALL (NO 
ALIMENTARI) 288,46 329,69 370,93 412,17 453,40 535,88 

GRUP 2. ALIMENTACIÓ             

2.A 

VENDA DE PA I PASTISSERIA 577,51 637,59 697,67 757,75 817,82 937,98 

VENDA DE PA I PASTISSERIA 
AMB DESGUSTACIÓ 608,39 676,19 743,99 811,79 879,58 1.015,18 

OBRADOR DE PA INDUSTRIAL 600,78 750,98 901,17 1.016,95 1.077,02 1.197,18 

2.B MENJARS PREPARATS 363,82 423,90 483,98 544,06 604,13 724,29 

2.C 

CARNISSERIA-XARCUTERIA 390,91 450,99 511,07 571,15 631,22 751,38 

PEIXATERIA 390,91 450,99 511,07 571,15 631,22 751,38 

FRUITERIA 390,91 450,99 511,07 571,15 631,22 751,38 

2.D SUPERMERCAT 577,51 637,59 697,67 757,75 817,82 937,98 
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2.E FLORISTERIA 363,82 423,90 483,98 544,06 604,13 724,29 

2.F 
VENDA ALTRES PRODUCTES 
ALIMENTARIS 390,91 450,99 511,07 571,15 631,22 751,38 

GRUP 3. OCI I RESTAURACIÓ             

3.A DISCOTECA 677,98 847,47 1.016,97 1.186,46 1.309,00 1.444,60 

3.B BAR 677,98 762,59 830,39 898,19 965,98 1.101,58 

3.C CINEMA 394,70 462,50 530,30 598,10 665,89 801,49 

3.D RESTAURANT 677,98 847,47 1003,19 1.070,99 1.138,78 1.274,38 

GRUP 4. GUINGUETES             

4.A GUINGUETA VIA PÚBLICA 677,98 762,59 830,39 898,19 965,98 1.101,58 

4.B GUINGUETA PLATJA 677,98 762,59 830,39 898,19 965,98 1.101,58 

GRUP 5. HOTELERIA I RESIDÈNCIES             

5.A HOTEL 677,98 847,47 1003,19 1.070,99 1.138,78 1.274,38 

5.B RESIDÈNCIA GERIÀTRICA 677,98 847,47 1003,19 1.070,99 1.138,78 1.274,38 

5.C HOSTAL 677,98 847,47 1003,19 1.070,99 1.138,78 1.274,38 

5.D ALBERG 677,98 847,47 1003,19 1.070,99 1.138,78 1.274,38 

GRUP 6. EDUCACIÓ              

6.A ENSENYAMENT 363,82 423,90 483,98 544,06 604,13 724,29 

GRUP 7. ALTRES             

7.A BENZINERA 288,46 329,69 370,93 412,17 453,40 535,88 

7.B 
VENDA ALTRES PRODUCTES I 
SERVEIS 288,46 329,69 370,93 412,17 453,40 535,88 

7.C ALTRES EQUIPAMENTS 288,46 329,69 370,93 412,17 453,40 535,88 

GRUP 8. INDÚSTRIES I TALLERS             

8.A TALLER MECÀNIC 288,46 329,69 370,93 412,17 453,40 535,88 

8.B INDÚSTRIA I TALLERS 288,46 329,69 370,93 412,17 453,40 535,88 

GRUP 9. AMARRA             

9.A AMARRA 93,30 

GRUP 10. PREU PER TONA 154,15 

 
TAXA PER PRESTACIÓ DE SERVEIS I ACTUACIONS ADMINISTRATIVES EN 
EL MERCAT MUNICIPAL 
 

Modificar el punt 2 de l’article 7è. Gestió i ingrés, per tal de regular que les 
quotes s’exigiran per mensualitats vençudes. El nou redactat és el següent: 
 
Article 7è. Gestió i ingrés 
2. Les quotes a les quals fa referència la tarifa de la present ordenança seran exigibles 
per mensualitats vençudes. 

 
TAXA PER OBERTURA DE CLOTS O RASES EN TERRENYS D'ÚS PÚBLIC I 
QUALSEVOL REMOGUDA DEL PAVIMENT O VORERES A LA VIA PUBLICA 
 
Modificar el punt 2 de l’article 4t. Quota tributària, per tal d’actualitzar la quota mínima: 

 
Article 4t. Quota Tributària   
2. Mínim per permís..................................  78,70 €  
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Modificar el punt 5 de l’article 7è. Gestió i ingrés, per allargar el termini per 
començar les obres de trenta dies que consta actualment a noranta dies, quedant 
redactat de la manera següent:   
 
Article 7è. Gestió i ingrés 
5. La llicència es considerarà caducada si després de concedida transcorren noranta 
dies sense haver començat les obres. 
 

TAXA PER OCUPACIÓ DE TERRENYS D'ÚS PÚBLIC 
 
Substituir l’actual redactat del punt 5 de l’apartat C de l’article 5è,  
 
Article 5è. Tarifa 
 
C) Parades, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions, situats en 
terrenys d’ús públic: 

5. Per a la venda de pirotècnia es regularà pel sistema de concert. 
 
Pel seguent, amb la finalitat de regular la taxa de la venda de pirotècnia en funció del 
valor de l’ocupació del domini públic i no pel sistema de concert: 
 
Article 5è. Tarifa 

 
C) Parades, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions, situats en 
terrenys d’ús públic: 

 
5.  Casetes de venda de pirotècnia: 

a) Per m2 i dia................................................... 10,80 €  

b) Quota mínima per sol·licitud.........................360,45 € 

 
Segon.- EXPOSAR els acords precedents al tauler d’anuncis de l’Ajuntament durant 
trenta dies hàbils, durant els quals les persones interessades podran examinar 
l’expedient i presentar-hi les reclamacions que creguin oportunes. 
 
Tercer.- PUBLICAR, l’anunci en el butlletí oficial de la província i també en un diari de 
gran difusió de la província. 
 
Quart.- Transcorregut el període d’exposició pública, sense que s’hagin presentat 
reclamacions, els acords provisionals s’entendran definitivament aprovats, sense 
necessitat d’acord plenari. 
 
Si hi ha reclamacions, les haurà de resoldre el Ple de la corporació, en un ple 
extraordinari convocat al més aviat possible, abans d’aprovar definitivament les 
modificacions a que fa referència l’acord provisional. 
 
Cinquè.- PUBLICAR, en el butlletí oficial de la província els acords elevats a definitius i 
el text íntegre de les ordenances fiscals aprovades, les quals entraran en vigor el dia 1 
de gener del 2022 i regiran mentre no s’acordi la modificació o derogació.” 
 
El president sotmet a votació les esmenes presentades pel Grup Municipal de Cs 
 
Resultat: Les esmenes queden rebutjades per 12 vots en contra, 2 vots a favor i 7 vots 
d’abstenció. 
 
Votació: 
El Grup Municipal Cs (2 regidors), hi vota a favor. 
Els grups municipals de d’ERC-AM-AM (9 regidors) i  PSC-CP (3 regidors), hi voten en 
contra. 
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Els grups municipals Fem Masnou (3 regidors), JxCAT-UNITS (3 regidors) i CUP-AMUNT 
(1 regidora), s’abstenen. 
 
El president sotmet a votació les esmenes presentades pel Grup Municipal de 
JxCAT-UNITS 
 
Resultat: Les esmenes queden rebutjades per 12 vots en contra, 5 vots a favor i 4 vots 
d’abstenció. 
 
Votació: 
Els grups municipals de JxCAT-UNITS (3 regidors) i Cs (2 regidors), hi voten  a favor. 
Els grups municipals d’ERC-AM-AM (9 regidors) i PSC-CP (3 regidors), hi voten en 
contra.  
Els grups municipals de Fem Masnou (3 regidors) i CUP-AMUNT (1 regidora), 
s’abstenen. 
 
Resultat: Aprovat per 12 vots a favor, 8 vots en contra i 1 vot d’abstenció. 
 
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) i Cs (2 
regidors), hi voten en contra.  
 
El  Grup Municipal de la CUP-AMUNT (1 regidora), s’absté. 
 
4.3.- Aprovació inicial de l'expedient  núm. 17/2021 de Modificació Pressupostària 
per  Suplement de Crèdit  i per Crèdit Extraordinari. 
 
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_202110218473547300_FH.mov&topic=7 

 
Acord:  
 
“Atès que els suplements de crèdit i els crèdits extraordinaris es regulen a l’article 177 
del RD Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei 
Reguladora de les Hisendes Locals i als articles 35 al 38 del Reial Decret 500/90, de 20 
d’abril, que desenvolupa el Capítol 1r, Títol IV, en matèria de Pressupostos. 
 

Atès que de conformitat amb l’article 177 de l’esmentat Reial Decret Legislatiu 2/2004, 
els mitjans o recursos que han de finançar el suplement de crèdit i el crèdit extraordinari 
són: el romanent líquid de tresoreria, nous o majors ingressos efectivament recaptats 
que els previstos al Pressupost o anul·lació o baixa de crèdits d’altres partides del 
pressupost no compromeses, les dotacions de les quals es considerin deduïbles sense 
pertorbació del servei. 
 
Vista la liquidació del Pressupost de l’Ajuntament del Masnou de l’exercici 2020 amb un 
romanent de tresoreria per a despeses generals positiu per import 8.793.937,01euros, 
restant disponible, una vegada descomptades les modificacions de crèdit 3/2021, 
5/2021, 6/2021, 7/2021,  8/2021, 9/2021i 14/2021 un romanent de tresoreria de 
5.066.408,72 euros. 
 
Atès que, d’acord amb l’art 35 RD 500/1990, de 20 d’abril, i amb la memòria d’alcaldia, 
hi ha diverses despeses específiques i determinades que no poden demorar- se fins a 
l’exercici 2022 i per a les quals el crèdit pressupostari previst resulta insuficient o 
inexistent i no pot ser objecte d’ampliació, tal i com s’explica en la esmentada memòria 
de l’alcalde – president. 

Vista la memòria de l’alcalde - president. 

http://videoacta.elmasnou.cat/?meeting=video_202110218473547300_FH.mov&topic=7
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Atès que la proposta de modificació ha d’ésser sotmesa a l’aprovació del Ple de 
l’Ajuntament. 
 
Vist l’informe d’intervenció número 730/2021. 
 

Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Serveis Generals extraordinària i 
urgent amb data 18 d’octubre de 2021. 

 

En virtut de tot el que s’ha exposat, el Ple de la corporació adopta, per majoria absoluta, 
dels presents (21), els acords següents: 
 

PRIMER.- Aprovar inicialment la modificació pressupostària amb número expedient  
17/2021 sota les modalitats de crèdit extraordinari i de  suplement de crèdit, amb les 
despeses i  el finançament que s’exposa a continuació: 
 
SUPLEMENT DE CRÈDIT 
      MODIFICACIÓ DE CRÈDIT PER SUPLEMENT     

AUGMENT DESPESES       

Org. Prog. Econ. Descripció 
Projecte 
inversions Import 

AL 92000 63300 Utillatge i instal·lacions diverses 2021/2/AL/10 10.400,00 € 

  
    

  

      TOTAL DESPESES   10.400,00 € 

      

      FINANÇAMENT       

Aplicació Descripció   Modificació 

BAIXA  DESPESES 
  

  

UB 32321 63200 Millora equipaments educatius 2019/2/UB/5 10.400,00 € 

      TOTAL BAIXA   10.400,00 € 

 

CRÈDIT EXTRAORDINARI 
      MODIFICACIÓ PER CRÈDIT EXTRAORDINARI     

AUGMENT DESPESES       

Org. Prog. Econ. Descripció   Import 

RH 24100 13104 Retribucions Plans Locals Ocupació 2021/4/RH/6 264.388,79 € 

RH 24100 16004 Seguretat socials Plans Locals Ocupació 2021/4/RH/6 80.894,67 € 

PE 24100 22104 Vestuari Plans Locals Ocupació 2021/4/RH/6 5.180,10 € 

  
    

350.463,56 € 

  
    

  

UB 15320 61901 Urbanització Carrer Segarra 2021/2UB/19 347.204,00 € 

      TOTAL DESPESES   347.204,00 € 

      FINANÇAMENT       

Aplicació Descripció   Modificació 

87000 
  

Romanent de tresoreria per  a despeses generals 
 

350.463,56 € 

     
350.463,56 € 

     
  

BAIXA DESPESES 
  

  

MA 17200 62300 Millores platja 2018/2/MA/10 120.573,77 € 

MS 15300 61900 Millores via pública 2021/2/MS/1 226.630,23 € 

      TOTAL    347.204,00 € 

 

Segon.- Exposar al públic les modificacions esmentades pel termini de quinze dies a la 
Intervenció municipal de l’Ajuntament, mitjançant un edicte al BOP i a l’e-tauler de la 
corporació als efectes d'examen i possibles reclamacions pels interessats així com al 
portal de transparència. 
 

Aquest acord es considerarà definitiu si no s’hi produeixen reclamacions en contra 
durant el termini d’exposició pública, i entrarà en vigor en l’exercici al qual es refereix, 
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quan s’hagi complert el que disposen l’article 112.3 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases de règim local, i l’article 169 del Reial decret legislatiu 2/2004, 
de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes 
locals.” 
 

Resultat: Aprovat per 15 vots a favor i 6 vots d’abstenció.  
 
Votació 
Els grups municipals d’ERC-AM-AM (9 regidors), Fem Masnou (3 regidors) i PSC-CP (3 
regidors), hi voten a favor. 
 

Els grups municipals de JxCAT-UNITS (3 regidors), Cs (2 regidors) i CUP-AMUNT (1 
regidora), s’abstenen. 
 

4.4.- Aprovació inicial de la modificació parcial del vigent Reglament orgànic 
municipal (ROM) de l’Ajuntament del Masnou per a la introducció del vot telemàtic 
en les sessions plenàries en determinats supòsits. 
 
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_202110218473547300_FH.mov&topic=8 
 

Acord:  
 
“En la sessió de la Comissió Informativa de Serveis Generals del dia 15 de setembre de 
2021 el Grup Municipal Fem Masnou va proposar al Govern la introducció del vot 
telemàtic en situació de baixa, permís o situació assimilada per maternitat, paternitat, 
embaràs o malaltia greu. 
 
Vist l’informe de Secretaria. 
 
Vist l’article 22.2.d) de la LRBRL i art. 52.2.d) del TRLMRLC, que atribueixen l’aprovació 
del ROM, i per tant, també de les seves modificacions al Ple de la Corporació.   
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Serveis Generals extraordinària i 
urgent amb data 18 d’octubre de 2021. 
 
En virtut de tot el que s’ha exposat, el Ple de la corporació adopta, per majoria absoluta, 
dels presents (21), els acords següents: 
 
Primer. Aprovar inicialment la modificació parcial del vigent Reglament orgànic de 
l’Ajuntament del Masnou en els termes següents: 
 
Primer. Article 22. La votació dels assumptes 
 
En l’apartat primer (“1. Un cop suficientment debatuts cada un dels punts de l’ordre del 
dia, la presidència ha de sotmetre a votació les diverses propostes de resolució 
(propostes d’acord, mocions de control, mocions d’urgència i declaracions 
institucionals).”), s’afegeix: 
 
... amb indicació, en el seu cas, de la forma en què ho faran les regidores i regidors que 
assisteixin telemàticament a la sessió per causa de maternitat, paternitat, embaràs o 
malaltia greu. 
 
Segon. Afegir una Disposició addicional tercera amb el redactat següent: 
 
Disposició addicional tercera. Assistència telemàtica a les sessions i votació remota 
per mitjans electrònics 
 

http://videoacta.elmasnou.cat/?meeting=video_202110218473547300_FH.mov&topic=8
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1. Les regidores i regidors en situació de baixa, permís o situació assimilada per 
maternitat, paternitat, embaràs o malaltia greu que impedeixi la seva assistència a la 
sessió, durant el període del seu gaudi o vigència, podran acollir-se a la possibilitat 
d’assistir de forma telemàtica a les sessions del Ple i de votar-hi remotament per mitjans 
electrònics, de conformitat amb allò que s’estableix en la present disposició. 
 
2. El procediment s’iniciarà a sol•licitud de la persona interessada mitjançant escrit 
adreçat a l’Alcaldia i presentat al registre d’entrada de la Seu electrònica, acompanyat de 
l’acreditació de la baixa, permís o situació assimilada per maternitat, paternitat, embaràs 
o malaltia greu que impedeixi la seva assistència a la sessió i de la seva durada, amb una 
antelació mínima de 24 hores a l’inici de la sessió. 
 
 
3. Un cop justificada documentalment la circumstància habilitant per acollir-se a la 
possibilitat contemplada en el número 1 anterior, no obstant això, el regidor o regidora en 
qui concorri podrà no fer-ne ús, assistint presencialment a la sessió en el lloc on aquesta 
se celebri. 
 
4. El sistema d’assistència telemàtica i de votació remota estarà sota el control de 
l’Alcalde/ssa i de la Secretaria General i haurà de complir els requisits i respectar els 
principis recollits en les Lleis 39 i 40/2015, d’1 d’octubre, en especial els de seguretat i 
accessibilitat. 
 
5. Correspon a l’Alcalde/essa vetllar perquè aquelles persones que assisteixin 
telemàticament al desenvolupament de la sessió puguin exercir els seus drets d’igual 
manera a com ho farien si hi estiguessin presents físicament i, en particular, els de 
votació remota per mitjans electrònics, formular observacions a l’acta, intervenir en els 
debats, plantejar qüestions d’ordre, demanar la retirada d’un assumpte o que resti sobre 
la taula i el de respondre a al·lusions. 
 
6. En qualsevol cas, resta exclosa de la possibilitat de vot remot la votació secreta 
prevista en l’article 22.2 d’aquest Reglament. 
 
Segon. Acordar que, un cop aprovada inicialment la modificació parcial del Reglament 
orgànic vigent en la forma assenyalada en l'apartat primer de la part dispositiva d'aquest 
acord, aquest, se sotmeti a informació pública, mitjançant anunci publicat en el Butlletí 
Oficial de la Província de Barcelona, en el DOGC, en un dels mitjans de comunicació 
escrita diària, en el tauler d'anuncis de l’Ajuntament del Masnou i en la seva pàgina web 
(Portal de Transparència), per un termini de 30 dies hàbils a comptar des de la publicació 
en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, als efectes de la presentació, si escau, 
de reclamacions i/o al•legacions. 
 
Tercer. Acordar que en el cas que no es presenti cap reclamació i/o al•legació en el 
termini d'exposició al públic, l'aprovació inicial de la modificació parcial del vigent 
Reglament orgànic, en la mateixa forma assenyalada en l'acord primer de la part 
dispositiva d'aquest acord, s'entendrà aprovada definitivament sense ulterior tràmit. 
 
Quart. Acordar que, en el cas de presentació de reclamacions i/o al•legacions, durant el 
termini d'informació pública, aquestes seran objecte dels informes tècnics corresponents, 
i es trametran a la Comissió Informativa de serveis generals per al seu dictamen 
preceptiu, per sotmetre’s a la decisió final del Ple de l’Ajuntament.  
 
Cinquè. Acordar que un cop aprovada definitivament la modificació parcial del Reglament 
orgànic, s'enviï el text de l'acord mitjançant certificació literal de la Secretaria de la 
corporació, en què consti expressament que s'ha aprovat amb el quòrum de majoria 
absoluta a la Subdelegació del Govern i al Departament de Governació i Relacions 
Institucionals de la Generalitat de Catalunya, als efectes previstos en l'article 65.2 en 
relació amb l'article 70.2 de la Llei 7/85, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim 
local. 
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Sisè. Publicar íntegrament el text de la modificació parcial del Reglament orgànic en la 
forma aprovada definitivament en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, als 
efectes de la seva entrada en vigor; així com inserir-la en el tauler d'anuncis i en la pàgina 
web de l’Ajuntament del Masnou (Portal de Transparència) i trametre un anunci al DOGC 
en què consti la referència de la data del Butlletí Oficial de la Província de Barcelona on 
s'ha publicat íntegrament el text modificat. 
 
Setè. Acordar que la modificació parcial del Reglament orgànic o, en el seu cas, el seu 
text refós, es publiqui en la web (Portal de Transparència) de l’Ajuntament del Masnou, 
als efectes que es pugui consultar per tots els interessats.” 
 
Resultat: Aprovat per 19 vots a favor i 2 vots 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 CUP-AMUNT (1 regidora), hi voten a favor.  
 
El Grup Municipal de Cs (2 regidors), s’absté. 
 
4.5.- Aprovació inicial de l’encàrrec de la gestió del servei públic municipal 
d’estacionament regulat de vehicles de l’Ajuntament del Masnou a la societat 
mercantil de capital íntegrament públic Serveis Urbans del Masnou, Empresa 
Municipal, SL. 
 
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_202110218473547300_FH.mov&topic=9 

 
Acord:  
 
“Atès que en data 18 de febrer de 2021 el Ple de l’Ajuntament del Masnou va aprovar 
inicialment l’expedient d’establiment del servei públic municipal d’estacionament regulat 
de vehicles de l’Ajuntament del Masnou, que conté la memòria justificativa, el projecte 
d’establiment i el projecte de reglament del servei, aprovació que ha esdevingut definitiva, 
després del tràmit d’informació pública, en no haver-se presentat reclamacions ni 
al·legacions durant el termini d’exposició pública, en data 13 d’abril de 2021. 
 
Atès que en el projecte d’establiment d’aquest servei d’estacionament regulat de vehicles 
es marcaven els objectius d’unificar les diferents formes de gestió dels estacionaments 
regulats de titularitat municipal i d’establir com a forma de gestió conjunta la gestió 
directa, en la seva modalitat de gestió mitjançant una societat mercantil local. 
 
Considerant que el Ple municipal, reunit en sessió ordinària el dia 22 d’abril de 2021, va 
aprovat definitivament la creació de la societat mercantil de capital íntegrament públic 
Serveis Urbans del Masnou, Empresa Municipal, SL (en endavant, SUMEM), de la qual 
n’és soci únic, amb caràcter de mitjà propi de l’Ajuntament, d’acord amb el que es 
disposa a l’article 3 dels seus Estatuts socials i amb un objecte social que comprèn el 
servei de referència. 
 
Atesos els treballs desenvolupats per l’àmbit de Mobilitat i per la Gerència de 
l’Ajuntament, amb la col·laboració i suport dels serveis jurídics i econòmics municipals. 
Vistos l’informe del Gerent municipal, la Memòria de l’encàrrec de la gestió del servei i la 
Minuta de conveni per a la formalització de l’encàrrec a mitjà propi a favor de SUMEM per 
a la gestió del servei, que té com a annex el Plec de condicions que regulen l’encàrrec 
que formula l’Ajuntament del Masnou a SUMEM.  
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Serveis Generals extraordinària i 
urgent amb data 18 d’octubre de 2021. 

http://videoacta.elmasnou.cat/?meeting=video_202110218473547300_FH.mov&topic=9
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En virtut de tot el que s’ha exposat, el Ple de la corporació adopta, per unanimitat, dels 
presents (21), els acords següents: 
 
Primer. Aprovar inicialment l’encàrrec de la gestió del servei públic municipal 

d’estacionament regulat de vehicles de l’Ajuntament del Masnou a la societat 
mercantil de capital íntegrament públic Serveis Urbans del Masnou, Empresa 
Municipal, SL, en qualitat de mitjà propi, en els termes contemplats a l’article 
32 de la LCSP i d’acord amb la minuta de conveni i el plec de condicions que 
ha de regular l’encàrrec de gestió. 

 
 
Segon. Sotmetre a informació pública l’expedient d’encàrrec de gestió per un termini 

de 30 dies hàbils, mitjançant la inserció dels anuncis corresponents al Butlletí 
Oficial de la Província de Barcelona (BOPB), al Diari Oficial de la Generalitat 
de Catalunya (DOGC), al tauler d’edictes electrònic de l’Ajuntament (e-Tauler) 
i al portal de transparència del web municipal, als efectes de presentació 
d’al·legacions o reclamacions, si s’escau. 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 a la Gerència municipal, situada a les 
dependències de la Casa de la Vila, al passeig de Prat de la Riba, número 1, 
del Masnou (Barcelona, 08320), de dilluns a divendres de 8:30 a 14:00 hores i 
al tauler d’edictes electrònic de l’Ajuntament. 
 

Tercer. Considerar aprovat definitivament, en el cas que no es presenti cap al·legació 
o reclamació, l’encàrrec de la gestió del servei públic municipal 
d’estacionament regulat de vehicles de l’Ajuntament del Masnou a la societat 
mercantil de capital íntegrament públic Serveis Urbans del Masnou, Empresa 
Municipal, SL, sense necessitat de cap tràmit ulterior. 

 
Quart. En aquest supòsit d’aprovació definitiva, citar la representació de la societat 

Serveis Urbans del Masnou, Empresa Municipal, SL per que formalitzi 
l’encàrrec del servei esmentat, mitjançant la signatura del corresponent 
conveni i els seus annexes. 

 
Cinquè. Facultar l’Alcalde per la signatura del conveni de formalització de l’encàrrec, 

junt amb el plec de condicions que ha de regular l’encàrrec de gestió. 
 
Sisè. Publicar el document de formalització de l’encàrrec i els seus annexes al perfil 

del contractant de l’Ajuntament del Masnou, en els termes de l’article 32.6.b) i 
63.6 de la LCSP.” 

 
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 regidora), hi voten 
a favor. 
 
4.6.- Aprovació de la massa salarial personal laboral 2021. 
 
Les intervencions corresponents a aquest punt de l’ordre del dia es troben enregistrades a la videoacta. Es poden 
consultar a l’enllaç següent: 
 

http://videoacta.elmasnou.cat?meeting=video_202110218473547300_FH.mov&topic=10 
 

Acord:  
 

http://videoacta.elmasnou.cat/?meeting=video_202110218473547300_FH.mov&topic=10
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“L’article 103 bis 1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del Règim 
Local, disposa que les corporacions locals aprovaran anualment la massa salarial del 
personal laboral del sector públic local respectant els límits i les condicions que 
s’estableixin amb caràcter bàsic en la corresponent llei de pressupostos generals de 
l’Estat.  
 
L’article 18.Quatre de la Llei 11/2020, de 30 de desembre, de pressupostos generals de 
l’Estat per a l’any 2021, estableix que, la massa salarial del personal laboral, que es 
podrà incrementar en el percentatge màxim del 0,9 per cent, en termes d’homogeneïtat 
per als dos períodes objecte de comparació, està integrada pel conjunt de les retribucions 
salarials i extrasalarials meritades per aquest personal en l’any anterior; exceptuant en tot 
cas les prestacions i indemnitzacions de la Seguretat Social, les cotitzacions al sistema 
de la Seguretat Social a càrrec de l’empleador, les indemnitzacions corresponents a 
trasllats, suspensions o acomiadaments i les indemnitzacions per despeses o bestretes 
que hagués realitzat el treballador.  
 
Les retribucions salarials i extrasalarials pel personal laboral en l’exercici 2021 en termes 
d’homogeneïtat respecte de l’exercici 2020 puja la quantitat de 3.361.072,00 euros.  
 
L’informe del departament de Recursos Humans transcrit literalment diu:  
 

“Antecedents  
El Ple de 17 de desembre de 2020 va aprovar la massa salarial del personal laboral de 
2020 per un import de 3.261.734,00, la qual va ser publicada en el BOP de 29 de 
desembre de 2020.  
 
Fonaments de dret  
L’article 103 bis de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les bases de Règim Local 
estableix les Corporacions locals aprovaran anualment la massa salarial del personal 
laboral del sector públic local respectant els límits i les condicions que s’estableixin amb 
caràcter bàsic en la corresponent Llei de Pressupostos Generals de l’Estat.  
La massa salarial aprovada serà publicada en la seu electrònica de la Corporació i en el 
Butlletí Oficial de la Província en el termini de 20 dies.  
 
L’article 18.Quatre de la Llei 11/2020, de 30 de desembre, de pressupostos generals de 
l’Estat per a l’any 2021, estableix que, la massa salarial del personal laboral, que es 
podrà incrementar en el percentatge màxim previst en l’apartat dos d’aquest article, en 
termes d’homogeneïtat per als dos períodes objecte de comparació, està integrada pel 
conjunt de les retribucions salarials i extrasalarials meritades per aquest personal en l’any 
anterior.  
S’exceptuen, en tot cas:  
a) Les prestacions i indemnitzacions de la Seguretat Social.  
b) Les cotitzacions al sistema de la Seguretat Social a càrrec de l’empleador.  
c) Les indemnitzacions corresponents a trasllats, suspensions o acomiadaments.  
d) Les indemnitzacions o suplidos per despeses que hagués realitzat el treballador.  
L’apartat Dos d’aquest mateix article estableix que en l’any 2020, les retribucions del 
personal al servei del sector públic no podran experimentar un increment global superior 
al 0,9 per cent respecte a les vigents a 31 de desembre de 2020, en termes 
d’homogeneïtat per als dos períodes de la comparació, tant pel que respecte a efectius 
de personal como a l’antiguitat del mateix. Les despeses d’acció social es no podran 
incrementar, en termes globals, respecte a les de 2020. A aquest respecte, es considera 
que les despeses en concepte d’acció social són beneficis, complements o millores 
diferents a les contraprestacions pel treball realitzat la finalitat del qual es satisfer 
determinades necessitats conseqüència de circumstàncies personals del citat personal al 
servei del sector públic.  
 
Relació de fets  
Com s’ha indicat als antecedents la massa salarial del personal laboral de l’exercici 2020 
es va aprovar per un import de 3.261.734,00 euros.  
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Per a aprovar la massa salarial de 2021 hem de comparar els dos períodes en termes 
d’homogeneïtat, per tant comparant els llocs de treball existents, i tenir en compte el 
següent:  
a) S’ha procedit a l’increment d’un 0,9 per cent de les retribucions respecte de l’exercici 
2020.  
b) L’increment d’antiguitat en termes d’homogeneïtat per als dos períodes objecte de 
comparació.  
c) La modificació de la plantilla en incorporar cinc places de personal no qualificat per 
cobrir cinc llocs de treball d’operaris de serveis urbans aprovada pel Ple de 19 de març de 
2020.  
 
Amb tot això, la massa salarial del personal laboral conforme als efectius de personal per 
a l’exercici 2021, aplicant l’increment del 0,9 per cent és de 3.361.072,00 comptabilitzats 
els conceptes salarials i extrasalarials.  
 
Propostes  
Per tot, el que s’ha exposat s’informa favorablement que es presenti al Ple de 
l’Ajuntament, per ser-ne l’òrgan competent, l’expedient per a aprovar la massa salarial del 
personal laboral de l’any 2021 per un import de 3.361.072,00 ”  
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Serveis Generals extraordinària i 
urgent amb data 18 d’octubre de 2021. 
 
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 massa salarial del personal laboral d’aquest ajuntament per a l’exercici 
2021 per un import de 3.361.072,00 euros, conforme l’article 103 bis 1 de la Llei 7/1985, 
de 2 d’abril, reguladora de les bases del Règim Local, i l’article 18 de la Llei 11/2020, de 
30 de desembre, de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2021, en el que es 
manifesta que la massa salarial del personal laboral està integrada pel conjunt de les 
retribucions salarials i extrasalarials meritades per aquest personal en l’any anterior, que 
es podran incrementar en el percentatge màxim del 0,9 per cent, en termes 
d’homogeneïtat per als dos períodes objecte de comparació.  
 
Segon. Publicar la massa salarial del personal laboral al Butlletí Oficial de la Província 
(BOP) i a l’e-Tauler.” 
 
Resultat: Aprovat per 15 vots a favor i 6 vots d’abstenció. 
 
Votació 
Els grups municipals d’ERC-AM-AM (9 regidors), Fem Masnou (3 regidors) i PSC-CP (3 
regidors), hi voten a favor. 
 
Els grups municipal de JxCAT-UNITS (3 regidors), Cs (2 regidors) i CUP-AMUNT (1 
regidora), s’abstenen. 
 
4.7.- Aprovació dels festius d'obertura dels establiments comercials al Masnou per 
l'any 2022. 
 
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_202110218473547300_FH.mov&topic=11 

 
Acord:  
 
“Vist que l’article 36.2.c) de la Llei 18/2017, de l’1 d’agost, de comerç, serveis i fires 
determina que el nombre màxim de diumenges i festius que els establiments comercials 
poden romandre oberts durant l’any és de vuit.  

http://videoacta.elmasnou.cat/?meeting=video_202110218473547300_FH.mov&topic=11
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D’acord a l’ordre  EMC/117/2021, de 25 de maig, per la qual s’estableix el calendari 
d’obertura a Catalunya dels establiments comercials en diumenge i dies festius per als 
anys 2022 i 2023. 
 
Vist que a l’article 2 de la citada Ordre s’estableix els següents dies festius d’obertura 
comercial per l’any 2022: 
 
2 i 9 de gener 
6 i 26 de juny 
15 d’agost 
6, 8 i 18 de desembre 
 
Donat que l’article 36.2.c) de la Llei 18/2017, de l’1 d’agost, de comerç, serveis i fires 
afegeix que cada ajuntament ha de designar dos festius addicionals per al seu àmbit 
territorial municipal.  
 
Alhora, el punt 3 de la disposició addicional primera de la mateixa Llei 18/2017, permet 
als ajuntaments la possibilitat de substituir dates del calendari citat d’obertura comercials 
autoritzades amb caràcter general. D’acord amb aquesta previsió es poden substituir fins 
a dues dates del calendari de festius amb obertura comercial autoritzada amb caràcter 
general. 
 
No obstant, s’ha de tenir en compte en referència a la substitució de dates, que l’article 2 
de l’ordre  EMC/117/2021 estableix que es pot substituir dels dates per qualsevol 
diumenge o dia festiu, llevat de les dates que es detalla a l’article 36.2.d) de la Llei 
18/2017 i dels dies 6 de juny i 15 d’agost de 2022. 
 
Vist que l’art. 3.1 de l’ordre EMC/117/2021 estableix que cal comunicar els canvis 
proposats a  la Direcció General de Comerç a través de la plataforma EACAT abans del 
dia 1 de novembre de 2021 per a l’any 2022. 
 
Vist l’informe de la tècnica de promoció del municipi elaborat en data 4 d’octubre de 2021, 
on informa de la proposta de festius addicionals consensuats amb la Federació de 
Comerç, la Indústria i el Turisme com a entitat representativa del teixit productiu local i a 
altres agents comercials que operen al municipi per a conèixer el seu parer. 
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Serveis Generals extraordinària i 
urgent amb data 18 d’octubre de 2021. 
 
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 com a festius addicionals d’obertura comercial al Masnou per a l’any 
2022, els dies 29 de juny i 11 de desembre de 2022. 
 
Segon. Comunicar la present resolució a la Direcció General de Comerç de la Generalitat 
de Catalunya a través de la plataforma EACAT.”  
 
Resultat: Aprovat per 18 vots a favor i 3 vots d’abstenció.  
 
Votació 
Els grups municipals d’ERC-AM-AM (9 regidors), PSC-CP (3 regidors), JxCAT-UNITS (3 
regidors), Cs (2 regidors) i CUP-AMUNT (1 regidora), hi voten a favor.  
 
El Grup Municipal de Fem Masnou (3 regidors), s’abstenen. 
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4.8.- Aprovació de la segona addenda econòmica 2021 pel Servei d'Atenció 
Domiciliària (SAD) per l'any 2021. 
 
Les intervencions corresponents a aquest punt de l’ordre del dia es troben enregistrades a la videoacta. Es poden 
consultar a l’enllaç següent: 
 

http://videoacta.elmasnou.cat?meeting=video_202110218473547300_FH.mov&topic=12 
 

Acord:  
 
“Atès que la prestació del servei d’atenció domiciliària és d’obligat compliment d’acord 
amb la Llei de Serveis socials 12/2007 i el Contracte Programa signat entre l’Ajuntament 
del Masnou i el Departament de Drets Socials. 
 
Vist que el Ple ordinari de data 18 d’octubre de 2018 va aprovar el vigent conveni de 
delegació de la competència municipal a favor del Consell Comarcal del Maresme relativa 
a la prestació del servei d’atenció domiciliària (SAD social i SAD dependència) per als 
anys 2020-2021. El Ple ordinari de data 17 de desembre de 2020 va aprovar l’addenda 
per l’any 2021 i es va formalitzar l’acord el dia 4 de gener de 2021 per ambdues parts. En 
l’esmentada addenda es deia que “Aquest preu hora pot variar, atès que està previst 
licitar el servei de SAD durant l’exercici 2021. Un cop sigui adjudicat, es procedirà a 
aprovar una nova addenda amb els preus resultants de la licitació”. 
 
Havent adjudicat el servei del SAD al mitjà propi Fundació S21 (del Consorci de Salut i 
d’Atenció Social de Catalunya), segons acord del Ple del Consell Comarcal del 15 de juny 
de 2021, el servei que la Fundació S21 comença a ser efectiu a partir del dia 3 de 
setembre fins al 31 de desembre del 2021 i estableix uns nous preus. 
 
Atès que hi ha la necessitat d’aprovar una nova addenda en base a aquest nous preus, 
que el Consell Comarcal ha calculat donant compliment al V Conveni col·lectiu 
d’empreses d’atenció domiciliària de Catalunya (DPGC 5 novembre de 2020). 
 
Vist que el dia 8 d’octubre del 2021 el Consell Comarcal del Maresme va notificar a 
l’Ajuntament del Masnou per registre d’entrada (2021018642) la Segona Addenda 
Econòmica 2021 (BPM 2018006397) i va informar que aquesta hauria d’estar signada i 
enviada al Consell abans del dia 25 d’octubre a fi de poder procedir a la seva aprovació 
en el Ple del Consell Comarcal de novembre. 
 
Vist que en data 20 d’octubre el Consell Comarcal va notificar a l’Ajuntament del Masnou 
per registre d’entrada (2021019501) una nova modificació de la segona addenda 
econòmica pel 2021, informant que el punt número 8 de l’esmentada addenda quedava 
eliminat perquè fa referència al càlcul d’acord amb l’exercici tancat del 2020 i a la gestió 
de la despesa indirecta del servei d’atenció domiciliaria. 
 
Atès que ens comuniquen que aquestes despeses indirectes s’aplicaran a partir de 
l’exercici 2022. 
 
La previsió de servei per a l’any 2021 del 3 setembre al 31 desembre de SAD social i 
SAD dependència s’estima en un total de 9.886,00 hores i en 185.854,96 euros segons el 
detall en l’informe annex a la proposta. 
 
Vist l’informe favorable a la modificació de l’esmentada addenda, de la cap de Serveis 
Socials, la qual figura annexada a l’expedient on es detalla els costos i el sistema de 
finançament de la despesa la qual s’ha de consignar en el pressupost municipal 2021 a 
aplicació 21.AS.23113.25000 ”Contractació de serveis d’atenció domiciliària” i 21.AS. 
23113.22799 “Contractació de teleassistència domiciliària” centre de cost SOCSAD. 
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Serveis Generals extraordinària i 
urgent amb data 18 d’octubre de 2021. 
 

http://videoacta.elmasnou.cat/?meeting=video_202110218473547300_FH.mov&topic=12
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En virtut de tot el que s’ha exposat, el Ple de la corporació adopta, per majoria absoluta, 
dels presents (21), els acords següents: 
 
Primer.- Aprovar la Segona Addenda Econòmica 2021 del conveni de delegació del SAD 
entre l’Ajuntament del Masnou i el Consell Comarcal del Maresme. 
 
Segon.- Autoritzar i Disposar la despesa per import de 185.854,96 euros, amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària AS 23113 25000 ”Contractació de serveis d’atenció 
domiciliària”, corresponent a les despeses de delegació de competències del SAD al 
Consell Comarcal del Maresme pel període de 03 de setembre de 2021 a 31 de 
desembre 2021. 
 
Tercer.- Facultar a l’Alcalde de l’Ajuntament del Masnou per a la signatura de la Segona 
Addenda Econòmica 2021 del conveni de delegació del SAD entre l’Ajuntament del 
Masnou i el Consell Comarcal del Maresme. 
 
Quart.- Notificar el present acord al Consell Comarcal del Maresme, a la Tresoreria i a la 
Intervenció municipals.” 
 
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 regidora), hi vota en contra. 
 
Els grups municipals de Fem Masnou (3 regidors) i JxCAT-UNITS (3 regidors), 
s’abstenen. 
 
4.9.- Aprovació provisional de la modificació puntual del Pla General d'Ordenació 
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_202110218473547300_FH.mov&topic=13 

 
Acord:  
 
“Examinada la documentació que es tramita en relació amb la modificació puntual del Pla 
General d’Ordenació del Masnou en relació a un canvi de qualificació urbanística de la 
finca situada en el carrer de Barcelona, número 46 del Masnou, presentada pel senyor 
(.../...), en representació de l’entitat Societat Cultural Nova Unió Masnovina (SOCNUM).  
 
Atès que per acord del Ple de l’Ajuntament de data 19 de novembre de 2020 es va 
assumir la iniciativa pública, es va aprovar inicialment la documentació  i es va sotmetre a 
informació pública pel termini d’un mes, amb la publicació d’un anunci al BOP, al diari El 
Punt, al portal de transparència municipal i a l’e-tauler i al tauler d’anuncis municipal. 
 
Atès que durant el termini d’informació pública no es van presentar al·legacions, tal i com 
consta a l’informe emès per l’OAC amb data 5 d’octubre de 2020.  
 
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 extraordinària i urgent 
amb data 18 d’octubre de 2021. 
 

http://videoacta.elmasnou.cat/?meeting=video_202110218473547300_FH.mov&topic=13
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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 provisionalment la Modificació puntual del Pla General d’Ordenació 
del Masnou en relació a un canvi de qualificació urbanística de la finca situada en el 
carrer de Barcelona, número 46 del Masnou, presentada pel senyor (.../...), en 
representació de l’entitat Societat Cultural Nova Unió Masnovina (SOCNUM).  
 
SEGON.- Remetre la modificació puntual esmentada, així com una còpia de l’expedient 
administratiu a la Comissió Territorial d’Urbanisme, als efectes de la seva aprovació 
definitiva. 
 
TERCER.- Notificar els acords a les persones interessades.” 
 
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), 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 regidora), 
s’abstenen. 
 
4.10.- Resolució de les al·legacions i aprovació provisional de la modificació 
puntual del Pla General d’Ordenació Urbanística a l’àmbit del Casino 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_202110218473547300_FH.mov&topic=14 

 
Acord:  
 

“Examinada la documentació que es tramita en relació amb la modificació puntual del Pla 
General d’Ordenació Urbanística a l’àmbit del Casino del Masnou, la qual va ser 
aprovada inicialment per acord del Ple de l’Ajuntament de data 22 de juliol de 2021, 
sotmetent-se a informació pública pel termini d’un mes, amb la publicació d’un anunci al 
BOP, al diari El Punt, a l’e-tauler i al web municipal. 
 
Durant el període d’informació pública van presentar al·legacions el senyor (.../...), en 
representació de l’Associació Casino del Masnou, i el senyor Romà López Bolart, en 
representació del Grup Municipal de Junts per Catalunya-Units pel Masnou.  
 
En relació amb les esmentades al·legacions, amb data 1 d’octubre de 2021 l’arquitecte 
municipal ha emès informe en el que manifesta textualment el següent:  
 
“Antecedents  
 

En data 7 de juliol de 2021, el Ple de l’Ajuntament del Masnou aprova la Modificació 
puntual del PGOU del Masnou a l’àmbit del Casino. Amb els objectius següents:  
 

- La creació d’un gran espai destinat a sistema d'espais lliures en el punt més 
central del nucli antic del municipi del Masnou, reduint el dèficit d’espais lliures en 
aquesta zona de la ciutat, i mantenint l’importat massa arbòria existent.  

- La formació d’un espai identitari i significant al barri antic del Masnou.  

- Potenciar el teixit social al barri antic del Masnou.  

- La concreció d’una ordenació respectuosa amb les edificacions catalogades del 
conjunt del Casino i dignificar el seu entorn.  

http://videoacta.elmasnou.cat/?meeting=video_202110218473547300_FH.mov&topic=14
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- La concreció d’un Polígon d’Actuació Urbanística que garanteixi una àgil gestió 
urbanística de l’àmbit de Modificació puntual.  

 

L’actuació es planteja mitjançant el sistema d’actuació per expropiació. 
  
En data 23 de setembre de 2021, el senyor (.../...), en representació de l’Associació 
Casino del Masnou, presenta un escrit amb al·legacions a l’esmentat document, i adjunta 
un informe pericial redactat pel senyor (.../...). En síntesi es manifesta la seva 
disconformitat en els següents punts:  
 

- El compliment del Pla Especial de Patrimoni del Masnou.  

- La valoració dels béns a expropiar.  
 

En data 1 d’octubre els serveis tècnic municipals a la vista de les al·legacions han 
detectat els següents errors materials que caldrà esmenar:  
 
- A l’índex del document hi apareix l’apartat “Agenda i Avaluació Econòmica 

Financera de les actuacions a desenvolupar”, aquest punt quedarà substituït per 
“Estudi Econòmic Financer”. 
 

Fonament de dret  
 
DL 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la llei d’urbanisme, TRLUC.  
 
Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova Reglament de la Llei d’urbanisme.  
 
Text refós del PGOU del Masnou, aprovat definitivament per la Comissió Territorial 
d’Urbanisme de Barcelona en data 12 de maig de 2011 i publicat al DOGC en data 14 de 
maig de 2012.  
 
Modificació puntual del Pla general d'ordenació, al Nucli Antic i Eixample, aprovada 
definitivament en data 22 de setembre de 2011 i publicat al DOGC en data 18 de maig de 
2012.  
 
Pla especial d'ordenació i assignació d'usos de l'equipament Casino del Masnou, aprovat 
definitivament en data 18 de juliol de 2013 i publicat al DOGC en data 07 d’agost de 
2013.  
 
Consideracions  
 
El Casino és un bé protegit reconegut en el catàleg d’elements a protegir del Pla General 
del 1985. El seu grau de protecció queda recollit en la fitxa EQ-02 El Casino (continguda 
en el PE de d’ordenació i d’assignació d’usos de l’equipament “Casino del Masnou” 
aprovat el maig de 2013), sent el següent:  
 
Protecció integral:  
Edifici: La protecció abasta la forma i volumetria de l’edifici, així com els elements 
singulars que trobem a l’interior; sostre de fusta del s. XVIII, ceràmica de la finestra, llar 
de foc, premsa de vi i els elements modernistes exteriors i interiors.  
Façanes a protegir, Cal conservar la composició, el cromatisme i els materials.  
L’àmbit del teatre permet actuar a la coberta, a fi d’adequar-se a les normatives sobre 
sales d’actes, tot mantenint la morfologia de la coberta actual.  
 
Protecció espacial:  
Abasta els espais lliures que es troben davant l’edificació protegida i la seva part 
posterior. Espais que es poden renovar i projectar pel fet que la seva vàlua radica en la 
configuració espaial, manteniment del buit arquitectònic. S’admeten les instal·lacions 
pròpies de les activitats esportives.  
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Protecció arqueològica al voltant de la torre de defensa. En cas de realització d’obres que 
afectin el subsòl, s’haurà de sol·licitar l’informe del Servei d’Arqueologia de la Direcció 
General del Patrimoni Cultural de la Generalitat de Catalunya.  
 
Així doncs la modificació puntual proposa per l’Àmbit del Casino, és compatible amb el 
grau de protecció del mateix, respectant els espais lliures i la seva configuració espaial.  
 
En aquest cas, la finca del Casino es troba qualificada d’equipament privat perquè aquest 
ha estat sempre el seu ús, i actualment també ho és.  
 
Així mateix, a la finca del Casino el planejament li reconeix una edificabilitat.  
 
Segons l'article 37 TRLUC l’aprofitament urbanístic és el resultat de ponderar 
l’edificabilitat, els usos i la intensitat dels usos que assigni al sòl el planejament urbanístic.  
 
Per tant, aquest equipament privat té un aprofitament i té valor per sí mateix, i el valor que 
s’ha d’atribuir a la porció de la finca a expropiar és el que té realment i no el de l’entorn, 
que només resulta aplicable a finques per a les que el planejament no preveu 
aprofitament.  
 
Per aquest motiu es pren en consideració la globalitat de la parcel·la alhora de realitzar la 
valoració de la porció a expropiar. La parcel·la a dia d’avui té assignada una edificabilitat, 
es troba edificada i amb un ús d’equipament privat.  
 
D’acord a la Llei del Sòl Reial decret legislatiu 7/2015, en el seu article 37 Valoració en el 
sòl urbanitzat, punt 2, dicta el següent:  
 
Quan es tracti de sòl edificat o en curs d’edificació, el valor de la taxació és el superior del 
següents:  
 
a) El determinat per la taxació conjunta del sòl i de l’edificació existent que s’ajusti a la 
legalitat, pel mètode de comparació, aplicat exclusivament als usos de l’edificació existent 
o la construcció ja feta. 
 
b) El determinat pel mètode residual de l’apartat 1 d’aquest article, aplicat exclusivament 
al sòl, sense consideració de l’edificació existent o la construcció ja feta.  
 
Punt 1  
 

a) Es consideren com a ús i edificabilitat de referència els atribuïts a la parcel·la per 
l’ordenació urbanística, inclòs si s’escau el d’habitatge subjecte a algun règim de 
protecció que permeti taxar el seu preu màxim en venda o lloguer.  
 

Per tant, s’estima correcta la valoració econòmica realitzada, tenint en consideració 
l’estudi realitzat per Duatis Arquitectes SLP al febrer de 2017, una valoració basada en la 
qualificació vigent de la parcel·la, 5h equipaments polivalents.” 
 
Pel que fa a les al·legacions presentades pel senyor (.../...), en representació de 
l’Associació Casino del Masnou, amb data 4 d’octubre de 2021 la tècnica de gestió de 
l’Àrea de Territori de l’Ajuntament, amb el vist i plau del secretari general de l’Ajuntament, 
ha emès informe jurídic, en el qual manifesta textualment el següent:  
 
“Antecedents:  
 
Per acord del Ple de l’Ajuntament de data 18 de febrer de 2021 es va aprovar inicialment 
la Modificació Puntual del Pla General d’Ordenació Urbana del Masnou a l’àmbit del 
Casino, la qual  es va sotmetre a informació pública pel termini d’un mes.  
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Fruit de les al·legacions presentades, per part de l’Ajuntament del Masnou es va 
considerar incloure conceptes en la valoració de la finca que no s’havien tingut en compte 
en el document aprovat inicialment, com la indemnització pel cessament de l’activitat de 
pàdel o el lloguer de la pista esportiva, el que provoca un augment del valor inicialment 
atorgat a la finca. 
 
Així mateix, es va reconsiderar la creació del sostre residencial inicialment previst en la 
cantonada de la finca del Casino amb el carrer de Roger de Flor, ja que es creu més 
oportuna la construcció d’un edifici destinat a equipaments públics en la mateixa ubicació, 
que compliria amb l’objectiu de tapar la mitgera de l’edifici confrontant i dotaria a la zona 
d’un nou equipament.  
 
Aquests dos canvis van provocar que no es pogués compensar a l’entitat propietària amb 
aprofitament dins del polígon, de manera que es van introduir canvis en el document 
aprovat inicialment que, donada la seva magnitud va fer necessària una nova aprovació 
inicial.  
 
Per acord del Ple de l’Ajuntament de data 22 de juliol de 2021 es va aprovar inicialment 
una nova Modificació Puntual del Pla General d’Ordenació Urbana del Masnou a l’àmbit 
del Casino la qual també es va sotmetre a informació pública durant el termini d’un mes 
(ampliat en un mes per coincidir parcialment amb el mes d’agost). S’establia com a 
sistema d’execució del polígon el d’expropiació.   
 
Amb data 23 de setembre de 2021, el senyor (.../...), en representació de l’Associació 
Casino del Masnou, va presentar en el Registre general de l’Ajuntament escrit 
d’al·legacions en el qual manifestava, en síntesi el següent:  
 

1. Antecedents:  
 

- Es fa referència a la propietat de la finca. 
- Es manifesta que el Pla General es troba qualificada d’equipament polivalent (clau 

5h). 
- Realitzen un breu apunt sobre les activitats desenvolupades històricament per 

l’entitat.  
- Es mostra la disconformitat amb el contingut del preàmbul de la modificació en el 

que es fa referència a les al·legacions presentades per l’entitat en el tràmit 
d’informació pública de l’aprovació inicial anterior.  
 

2. Anàlisis del document:  
 

- Es manifesta que en el pati del Casino es desenvolupen activitats obertes a tota la 
ciutadania i que el veritable objectiu de la modificació és construir una plaça 
davant l’Ajuntament i els edificis destinats a serveis municipals.  

- Nega el dèficit d’espais lliures en el centre del municipi (totes les places, Parc de 
Caramar, Can Malet i Ca n’Humet, diu que sumen 34.500m² i la platja que té uns 
7.000m²), i manifesta que el document no té en compte la pacificació de la 
Nacioanal II, que suposarà un increment de l’espai lliures.  

- El valor del pati del Casino a efectes d’expropiació que consta en el document és 
molt inferior al real.  

- Manifesta que no es justifiquen els imports que consten en l’informe de 
sostenibilitat econòmica ni es justifica la viabilitat de l’operació, fonamentalment 
perquè el valor atribuït a la finca és molt més baix al real.  

 
3. Nul·litat de ple dret de la modificació.  

 
a) Incompliment del que preveu l’article 118 del TRLUC:  
 

- Incompliment del principi de justa distribució de beneficis i càrregues, degut a la  
manca d’autonomia del polígon (les càrregues superen els beneficis).  
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b) Vulneració dels articles 59.1e) i 59.3 d) TRLUC i el 76.3 del seu reglament:  

 
- En el document no consta el veritable valor de l’expropiació del pati ni consta la 

relació dels béns i drets que resultaran afectats.  
- No consta l’avaluació econòmica i financera i és evident la manca de sostenibilitat 

de l’actuació per les arques municipals.  
 

c) Vulneració del principi de justa distribució de beneficis i càrregues derivats del 
planejament:  

 
- Manifesten que existeix una vinculació singular i relacionen totes les sentències 

recaigudes en contra de l’Ajuntament en temes urbanístics (PP12, PAU Vermut S-
3b i Kangeisó i l’Estampadora-Can Montals) 

 
4. Vulneració del principi dels actes propis que comporten drets i obligacions 

per tercers. Manca de motivació de la modificació. Vulneració de l’article 97 
del TRLUC. 

 
- El planejament vigent reconeix el Casino com una peça clau dins del municipi, 

dinamitzador de la vida social, cultural i esportiva de la població, que no queden 
desvirtuats amb la MPG.  

- La fragmentació de la finca compromet greument el desenvolupament de les 
activitats de l’entitat, especialment les esportives, d’esbarjo i lleure. No és cert que 
sigui un espai infrautilitzat  

- S’incompleix que el preveu l’article 97 TRLUC: les propostes de modificació de 
planejament urbanístic han de raonar i justificar la necessitat de la iniciativa i 
l’oportunitat i la conveniència amb relació als interessos públics i privats 
concurrents i s’ha de denegar quan l’ordenació proposada no és coherent amb el 
model d’ordenació establert pel planejament urbanístic general vigent o entra en 
contradicció amb les principis de desenvolupament urbanístic sostenible.  

 
Consideracions jurídiques: 
 
A continuació es donarà resposta a totes les al·legacions amb contingut jurídic:  

  
1. Antecedents: 

 
- Pel que fa a la qualificació urbanística de la finca, dir que efectivament ve 

establerta pel Pla General d’Ordenació Urbana del Masnou publicat el 14 de maig 
de 2012, però s’ha de fer l’apunt que el seu contingut és el mateix que l’aprovat 
l’any 2001, l’acord d’aprovació definitiva del qual es va declarar nul per qüestions 
formals per sentència judicial i va ser necessari un nou acord d’aprovació 
definitiva, sense modificar, en esència, el contingut del pla aprovat l’any 2001 i 
incorporant només les modificacions puntuals del Pla General aprovades fins el 
moment.  

 
2. Anàlisis del document:  

 
- En quant a l’organització d’activitats en el pati del Casino, per part de l’entitat, 

obertes a tota la població, s’ha de dir que aquesta circumstància no canvia la 
titularitat privada de l’equipament i del dret que té tot propietari a restringir 
l’entrada en el recinte, incompatible amb l’ús públic de l’espai.  
 

- Una plaça és un sistema d’espai lliure, de manera que no és argument per restar 
interès públic al document.  
  

- Pel que fa als espais lliures en el casc antic, manifestar que ni la platja ni la 
carretera (encara que es pacifiqui) són sistemes d’espai lliure, el Parc de Caramar 
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no forma part del casc antic i Can Malet i Ca n’Humet són petites zones verdes, 
que per les seves dimensions són de menys qualitat que el pati del Casino. 
 

- El valor de la finca afectada, serà objecte de l’informe que emetrà l’arquitecte 
municipal.  
 

- El mateix s’ha de dir, en quant a  l’informe de sostenibilitat econòmica i la 
justificació de la viabilitat de l’operació.  
 

3. Nul·litat de ple dret de la modificació.  
 

- Tot i que el títol de l’apartat a) del punt 3 de l’escrit d’al·legacions fa referència a 
un suposat incompliment en el document aprovat inicialment del que preveu 
l’article 118 del TRLUC, a la vista del seu contingut es comprova que el que fa, en 
realitat, és discutir la valoració de la finca que consta en el document aprovat 
definitivament, que considera no ajustada a dret i que vulnera el principi de 
repartiment equitatiu de beneficis i càrregues.  
 
En relació amb aquesta qüestió, s’ha de dir que en el document es preveu una 
compensació a l’entitat propietària per la futura expropiació de la finca, amb la 
quantia de la qual pot no estar d’acord, però en cap cas pot comportar la nul·litat 
del document aprovat inicialment.  

 
- Vulneració dels articles 59.1e) i 59.3 d) del TRLUC i el 76.3 del seu reglament: el 

document, segons el qual el document ha de contenir l’agenda i l’avaluació 
econòmica i financera de les actuacions a desenvolupar i l'informe de sostenibilitat 
econòmica. 

 
En relació amb aquesta al·legació s’ha de dir que l’informe de sostenibilitat 
econòmica consta en les pàgines 30 i 31 i l’avaluació econòmica i financera es 
troba a les pàgines 48 a 50 del document.  

 
- Vulneració del principi de justa distribució de beneficis i càrregues derivats del 

planejament.  
 
No es produeix la vulneració al·legada, donat que el document preveu una 
indemnització per a l’entitat propietària, l’import de la qual s’ajusta a la legislació 
vigent, tal i com consta en l’informe emès per l’arquitecte municipal.   
 
En quant al parel·lelisme que es fa amb altres supòsits que van acabar amb 
sentències desfavorables per l’Ajuntament, s’ha de dir que de totes les sentències 
que esmenten, la de Kangeisó, és l’única que es refereix a una vinculació singular.  
 
En aquest cas, el tribunal va estimar que el Pla General de 2001 restringia 
l’aprofitament atribuït a la finca, mentre augmentava l’aprofitament del seu entorn, 
de manera que l’Ajuntament havia d’indemnitzar al propietari per la diferència dels 
aprofitaments atribuïts, circumstància que no es produiex en el present cas, al 
marge que la finca de Kangeisó no estava qualificada d’equipament privat, no 
essent supòsits equiparables.  
 
Les altres sentències anul·len figures de planejament tramitades però cap d’elles 
es refereix ni a vinculacions singulars ni a desequilibri de beneficis i càrregues 
d’un polígon. La del Pla Parcial 12, es referia a una mancança documental i la de 
l’Estampadora es referia a desequilibri però entre polígons, no a desequilibri de 
beneficis i càrregues. 

 
4. Vulneració del principi dels actes propis que comporten drets i obligacions per 

tercers. Manca de motivació de la modificació. Vulneració de l’article 97 del 
TRLUC. 
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Tal i com consta en l’escrit d’al·legacions presentat pel Casino, el planejament 
vigent reconeix la finca de la seva propietat com una peça clau dins del municipi, 
dinamitzador de la vida social, cultural i esportiva de la població, però aquestes 
característiques no queden desvirtuats per la modificació del Pla General 
aprovada inicialment, essent la seva conversió en plaça pública perfectament 
compatible amb aquestes propietats, inclús pontenciant-les.  

 
Pel que fa al suposat incompliment del que preveu l’article 97 TRLUC, al·legat pel 
Casino, s’ha de dir que l’operació consta perfectament justificada en el document 
aprovat inicialment: 
 
L’obtenció d’una zona verda en una zona amb molta densitat d’edificació, com és 
el cas del nucli antic del Masnou és motiu més que suficient per modificar el 
planejament, la qual ha d’estar fonamentada principalment en l’interès públic, el 
qual, en cas de conflicte, ha de prevaldre per sobre dels interessos privats.  
 
D’altra banda, el fet que el planejament general no preveiés aquesta possibilitat de 
convertir el pati del Casino en una plaça pública, no implica que no es pugui 
modificar. El planejament no és una cosa inamovible, sinó que, com moltes 
d’altres coses, s’ha d’adaptar a les circumstàncies de cada moment.  
 
Des d’un punt de vista urbanístic està perfectament justificat obtenir un espai lliure 
preexistent per destinar-lo a plaça pública i connectar el carrer de Roger de Flor 
amb el carrer de Tomàs Vives, esponjant i millorant la qualitat de l’espai urbà en el 
centre del municipi.  
 
Així mateix, el Pla Especial del Casino el va tramitar l’Ajuntament a instància de la 
referida entitat a fi de determinar l’edificabilitat, l’ocupació i la resta de paràmetres 
bàsics d’ordenació de l’edificació de la parcel·la, els quals no venen definits en el 
Pla General  pels equipaments, així com fer compatible l’ús esportiu en la finca, 
donat que l’ús sòcio-cultural que li reconeixia el Pla General no donava cobertura 
a les activitats esportives que es desenvolupaven en el pati, en concret, es 
pretenia construir les pistes de pàdel. 
 
Tal i com consta en l’informe emès per l’arquitecte municipal en resposta a les 
al·legacions, el canvi de qualificació de la parcel·la corresponent al pati proposat 
en la modificació (passa d’estar qualificada d’equipament privat a sistema d’espais 
lliures) no entra en conflicte amb la protecció que preveu el planejament per a la 
finca, sinó en tot cas, la reforça, donat que un sistema d’espai lliure es mantindrà 
sempre lliure d’edificació, que és l’objectiu de la referida protecció.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
Conclusions:  

 
De conformitat amb tot l’exposat, es considera que s’han de desestimar les 
al·legacions contingudes en l’escrit presentat per l’entitat Associació Casino del 
Masnou.” 
 

En quant a les al·legacions presentades pel senyor Romà López Bolart, actuant en 
representació del Grup Municipal Junts per Catalunya-Units pel Masnou, la tècnica de 
gestió de l’Àrea de Territori de l’Ajuntament ha emès informe amb el vistiplau del secretari 
general de l’Ajuntament en el qual manifesta textualment el següent:  
 
“Antecedents:  
 
Per acord del Ple de l’Ajuntament de data 18 de febrer de 2021 es va aprovar inicialment 
la Modificació Puntual del Pla General d’Ordenació Urbana del Masnou a l’àmbit del 
Casino, la qual  es va sotmetre a informació pública pel termini d’un mes.  
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Fruit de les al·legacions presentades, per part de l’Ajuntament del Masnou es va 
considerar incloure conceptes en la valoració de la finca que no s’havien tingut en compte 
en el document aprovat inicialment, com la indemnització pel cessament de l’activitat de 
pàdel o el lloguer de la pista esportiva, el que provoca un augment del valor inicialment 
atorgat a la finca. 
 
Així mateix, es va reconsiderar la creació del sostre residencial inicialment previst en la 
cantonada de la finca del Casino amb el carrer de Roger de Flor, ja que es creu més 
oportuna la construcció d’un edifici destinat a equipaments públics en la mateixa ubicació, 
que compliria amb l’objectiu de tapar la mitgera de l’edifici confrontant i doataria a la zona 
d’un nou equipament.  
 
Aquests dos canvis van provocar que no es pogués compensar a l’entitat propietària amb 
aprofitament dins del polígon, de manera que es van introduir canvis en el document 
aprovat inicialment que, donada la seva magnitud va fer necessària una nova aprovació 
inicial.  
 
Per acord del Ple de l’Ajuntament de data 22 de juliol de 2021 es va aprovar inicialment 
una nova Modificació Puntual del Pla General d’Ordenació Urbana del Masnou a l’àmbit 
del Casino la qual també es va sotmetre a informació pública durant el termini d’un mes. 
(ampliat en un mes per coincidir parcialment amb el mes d’agost). S’establia com a 
sistema d’execució del polígon el d’expropiació.   
 
Amb data 26 de setembre de 2021 el senyor Romà López Bolart, actuant en 
representació del Grup Municipal Junts per Catalunya-Units pel Masnou va presentar 
escrit d’al·legacions a l’esmentat document, en el qual manifestava, en síntesi, el 
següent:  
 

- Que no es dóna compliment al que preveu l’article 97.1 del Text refós de la Llei 
d’Urbanisme en quant a que no justifica l’interès públic de l’operació, posa en perill 
la supervivència de l’entitat i pot comprometre el pressupost municipal  

- Que vulnera el principi dels actes propis i incompleix el previst en l’article 97.2 del 
Text refós de la Llei d’Urbanisme.  

- Vulneració de l’obligació d’aportar l’agenda i avaluació econòmica i financera de 
les actuacions a desenvolupar i desacord amb la valoració econòmica.  

 
Consideracions jurídiques: 
 
En primer lloc, s’ha de posar de manifest que seran objecte d’aquest informe únicament 
les al·legacions amb contingut jurídic. 
 

- Pel que fa a la manca de justificació de l’interès públic, s’ha de manifestar que  
l’operació consta perfectament justificada en el document aprovat inicialment: 
 
L’obtenció d’una zona verda en una zona amb molta densitat d’edificació, com és 
el cas del nucli antic del Masnou és motiu més que suficient per modificar el 
planejament, la qual ha d’estar fonamentada principalment en l’interès públic, el 
qual, en cas de conflicte, ha de prevaldre per sobre dels interessos privats.  
 

- En quant a la vulneració dels actes propis al·legada, s’ha de dir que tot i que entre 
els objectius tant de la MPGOU a l’àmbit del Casino com de la MPGOU a l’àmbit 
de Can Barnades, es troba l’augment de sòl de titularitat pública, ambdues són 
operacions urbanístiques molt diferents, perfectament compatibles entre sí. 
 

- Informar que l’agenda i avaluació econòmica i financera consta en el punt 5è del 
document, pàgines 47 a 50. 
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- Finalment, manifestar que tot i que la valoració de la finca és una qüestió tècnica, 
a la que es fa referència en l’informe emès per l’arquitecte municipal, cal dir que 
per realitzar valoracions s’han de tenir en compte i interpretar dades i 
circumstàncies que en cada cas són diferents. 
 

Conclusions:  
 
A la vista de l’exposat, es considera que s’han de desestimar les al·legacions contingudes 
en l’escrit d’al·legacions presentat pel senyor Romà López Bolart, actuant en 
representació del Grup Municipal Junts per Catalunya-Units pel Masnou.” 
  
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. 
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Territori extraordinària i urgent 
amb data 18 d’octubre de 2021. 
 
En virtut de tot el que s’ha exposat, el Ple de la corporació adopta, per majoria absoluta, 
dels presents (21), els acords següents: 
 
PRIMER.- Desestimar les al·legacions presentades en el període d’informació pública en 
relació amb la Modificació Puntual del Pla General d’Ordenació del Masnou a l’àmbit de la 
parcel·la del Casino, tal i com consta en els informes emesos per l’arquitecte municipal i 
per la tècnica de gestió de l’Àrea de Territori de l’Ajuntament, el contingut dels quals es 
reprodueixen textualment en la part expositiva del present acord, de conformitat amb l’art. 
88.6 de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques.  
 
SEGON.- Aprovar provisionalment la referida Modificació Puntual del Pla General.  
 
TERCER.- Remetre la modificació puntual esmentada, amb l’expedient administratiu a la 
Comissió Territorial d’Urbanisme, a l’efecte de la seva aprovació definitiva. 
 
QUART.- Notificar els acords a les persones interessades.” 
 
Resultat: Aprovat per 12 vots a favor, 8 vots en contra i 1 vot d’abstenció. 
 
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) i Cs (2 
regidors), hi voten en contra. 
 
El Grup Municipal de la CUP-AMUNT (1 regidora), s’absté. 
 
4.11.- Aprovació provisional de la modificació puntual del Pla General d'Ordenació 
del Masnou en l'àmbit del carrer de Can Mandri i de la parcel·la delimitada pels 
carrers d'Almeria, del Berguedà i de Pol·lacra Goleta Constanza. 
 
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_202110218473547300_FH.mov&topic=15 

 
Acord:  
 
“Examinada la documentació que es tramita en relació amb la modificació puntual del Pla 
General d’Ordenació en l’àmbit del carrer de Can Mandri i de la parcel·la delimitada pels 
carrers d’Almeria, del Berguedà i de Pol·lacra Goleta Constanza, redactada a instància de 
l’Ajuntament del Masnou per Hèlix Arquitectes Associats, SLP. 

http://videoacta.elmasnou.cat/?meeting=video_202110218473547300_FH.mov&topic=15
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Atès que per acord del Ple de l’Ajuntament de data 22 de juliol de 2021 es va aprovar 
inicialment la documentació i es va sotmetre a informació pública pel termini d’un mes, 
amb la publicació d’un anunci al BOP el dia 3 d’agost de 2021, al diari El Punt, al portal 
de transparència municipal del web municipal i a l’e-tauler i al tauler d’anuncis municipal. 
 
Atès que durant el termini d’informació pública no es van presentar al·legacions, tal i com 
consta a l’informe emès per l’OAC amb data 5 d’octubre de 2020.  
 
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. 
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Territori extraordinària i urgent 
amb data 18 d’octubre de 2021. 
 
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 provisionalment la Modificació Puntual del Pla General d’Ordenació 
del Pla General d’Ordenació en l’àmbit del carrer de Can Mandri i de la parcel·la 
delimitada pels carrers d’Almeria, del Berguedà i de Pol·lacra Goleta Constanza, 
redactada a instància de l’Ajuntament del Masnou per Hèlix Arquitectes Associats, SLP. 
 
SEGON.- Remetre la modificació puntual esmentada, així com una còpia de l’expedient 
administratiu a la Comissió Territorial d’Urbanisme, a l’efecte de la seva aprovació 
definitiva. 
 
TERCER.- Notificar els acords a les persones interessades.” 
 
Resultat: Aprovat per 13 vots a favor i 8 vots d’abstenció.  
 
Votació 
Els grups municipals d’ERC-AM-AM (9 regidors), PSC-CP (3 regidors) i CUP-AMUNT (1 
regidora), hi voten a favor. 
 
Els grups municipals de Fem Masnou (3 regidors), JxCAT-UNITS (3 regidors) i Cs (2 
regidors), s’abstenen. 
 
5. - 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_202110218473547300_FH.mov&topic=16 

 
6. - 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_202110218473547300_FH.mov&topic=17 

 
7. - Moció presentada pel Grup Municipal de JxCAT-UNITS en favor d'aplicar 
mesures urgents en la lluita contra l’atur juvenil. 
 
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_202110218473547300_FH.mov&topic=18 

 
Acord:  
 

http://videoacta.elmasnou.cat/?meeting=video_202110218473547300_FH.mov&topic=16
http://videoacta.elmasnou.cat/?meeting=video_202110218473547300_FH.mov&topic=17
http://videoacta.elmasnou.cat/?meeting=video_202110218473547300_FH.mov&topic=18
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“L'Estat espanyol encapçala la llista de països amb la taxa de desocupació juvenil  més 
alta de la Unió Europea. Concretament, a inicis del 2021, Espanya va registrar un atur 
juvenil del 39,9%, és a dir, actualment a Espanya 4 de cada 10 joves no poden treballar, 
sumant un total d'uns 588.000 joves aturats. A més, el sistema contractual i laboral fa que 
quan aconsegueixen inserir-se al mercat, prop del 40% ho faci amb un contracte temporal 
que minva les seves possibilitats de construir un projecte de vida autònom i precariaritza 
la seva situació. 
  
Cada vegada, les i els joves estan més i millor formats i especialitzats acadèmicament. 
No obstant això, les dades d'abandonament prematur dels estudis entre els joves (17,3%) 
segueix sent bastant més elevat que la mitjana europea (10,2%). Queda doncs, molta 
feina per fer no només en termes d'inserció laboral juvenil, sinó també en la millora de la 
qualificació del col•lectiu i en la relació entre centres acadèmics i empreses. 
  
A més, juntament amb la precarietat contractual i el caràcter temporal de la contractació  
juvenil, la necessitat d'una solució s'ha vist encara més accentuada en el marc de la 
COVID-19. Això ha provocat un augment de la sobre qualificació i l'explotació juvenil que 
té greus efectes a llarg termini, ja que a més d'afectar l'atur estructural, també està 
vinculat a conseqüències negatives sobre els nivells dels salaris i l'estabilitat de el 
sistema de pensions. 
  
Actualment, l'Estat espanyol no disposa d'una mà d'obra prou formada per impulsar la 
competitivitat econòmica a nivell internacional; la qual cosa suposa també un llast  per la 
sortida de la crisi econòmica causada per aquesta pandèmia. 
  
Aquesta situació hauria de preocupar greument al Govern i determinar la  desocupació 
juvenil com una de les principals emergències socials i laborals del país. Les implicacions 
que es deriven d'aquesta situació són d'ampli calat, i requereixen de  mesures ambicioses 
i valentes, també en l’àmbit municipal, per esmenar el seu context de precarització i 
temporalitat. 
  
Incrementar la contractació juvenil no temporal i la inserció en el mercat de treball de 
joves a través d'incentius empresarials per a la seva contractació, tal com defensa 
l'Organització Internacional del Treball, o l'aposta per la formació de sectors de producció 
estratègics, són part de les mesures que ja s'haurien d'estar desenvolupant. 
  
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Comunitat i Persones amb data 
13 d’octubre de 2021. 
 
D’acord amb l’exposat anteriorment, el Grup Municiapal de JxCat-Units pel Masnou  
proposa al Ple de l’Ajuntament del Masnou els següents acords: 
  
1- Instar a les administracions competents a elaborar un Pla Estratègic d'Ocupació 
Juvenil i a impulsar les mesures necessàries per incrementar l'ocupació laboral i reduir la 
temporalitat dels contractes entre joves menors de 30 anys. 
  
2- Instar al Govern espanyol a impulsar reformes en l’àmbit laboral que fomentin la 
contractació indefinida, a través d’una simplificació dels contractes, millorin l’ocupabilitat 
dels joves i impulsin la modernització de la negociació col·lectiva. 
  
3- Instar al Govern espanyol a desenvolupar una reducció del 80% de la quota 
d'autònoms fins als 36 primers mesos, i una reducció del 50% fins al mes 48, per joves 
autònoms menors de 30 anys 
  
4- Instar al Govern espanyol a avançar en l'elaboració d'una nova legislació específica 
que marqui les correctes condicions per desenvolupar el teletreball, i que incorpori les 
corresponents sancions a tota vulneració d'aquests drets laborals de les i els joves i que 
estableixi un marc de seguretat laboral en matèria de desconnexió digital, de dret a la 
privacitat en comptes i dispositius privats, de pagament dels costos domèstics derivats 
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del teletreball, de flexibilitat de les jornades laborals i de conciliació de la vida laboral, 
familiar i social. 
  
5- Desenvolupar bonificacions en impostos i/o taxes municipals o bé crear línies d’ajuts 
per aquelles empreses del municipi que efectuïn contractes indefinits a joves menors de 
30 anys. 
  
6- Crear una partida pressupostària en el pressupost municipal destinada a desenvolupar 
mesures específiques i a facilitar recursos per fomentar l'emprenedoria i l'autoocupació 
entre joves menors de 30 anys. 
  
7-  Fomentar el desenvolupament i la formació en drets laborals als instituts d’educació 
secundària municipals.  
  
8- Potenciar i millorar la infraestructura digital i tecnològica per agilitzar els tràmits de la 
burocràcia de competència municipal. 
  
9- Notificar aquests acords al Govern d’Espanya, al Congrés dels Diputats, al Senat, al 
Parlament de Catalunya i als mitjans de comunicació als efectes escaients. Així com 
també a la Joventut Nacionalista de Catalunya a qui agraïm la feina feta per arribar a 
aquests acords.” 
 
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 regidora), s’absté. 
 
8. - Moció presentada pel Grup Municipal de Fem Masnou per millorar les mesures 
destinades a aturar els desnonaments al nostre 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_202110218473547300_FH.mov&topic=19 

 
Acord:  
 
“La emergència habitacional que vivim a Catalunya i a la resta de l'Estat espanyol des de 
fa més d'una dècada queda ben palesa en les dades següents: el 36,1% de la població 
destina més del 40% dels seus ingressos al pagament d’habitatge i subministraments 
bàsics; únicament el 18,5% de la població entre 18 i 29 anys poden emancipar-se, degut 
a les enormes dificultats per accedir i mantenir un habitatge estable; a Espanya, els 
habitatges socials representen només un 2,5% del parc d’habitatge total, res a veure amb 
els percentatges d’alguns països europeus del nostre entorn (Països Baixos 30%, Àustria 
24%, Regne Unit 17,6%, França 16,8%); en el període 2008-2020, només a Catalunya 
s’han produït 135.739 desnonaments, molts d’ells executats amb una legislació contrària 
als estàndards europeus, sense importar que hi hagués menors o persones grans 
dependents. (* Dades extretes de la pàgina web del Sindicat de Llogateres i de la " Guia d'actuació 

municipal davant del risc de pèrdua de la llar" de l'Observatori DESC)  
 
L'impacte social derivat de la covid-19 ha agreujat aquesta situació. Mesures com la 
moratòria decretada pel govern central per suspendre els desnonaments no han 
aconseguit, amb les disposicions contingudes en la seva lletra petita, aturar-los. A més, 
segons tots els pronòstics, s'espera que es produexi un allau de desnonaments a partir 
del 31 d'octubre, data prevista per la suspensió de la moratòria. 
 

http://videoacta.elmasnou.cat/?meeting=video_202110218473547300_FH.mov&topic=19
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El Masnou no s'escapa d'aquesta situació: només al juliol passat es van executar al 
nostre poble dos desnonaments. Fem Masnou, preocupat per aquesta problemàtica, va 
demanar, el mateix mes de juliol, una reunió amb la regidora d'acció social i va presentar 
al Ple una bateria de preguntes amb la intenció de saber com s'aborda, des del govern 
municipal, la realitat dels desnonaments al nostre municipi, així com per posar de 
manifest el nostre desacord amb certes pràctiques que considerem que han de canviar i 
per fer propostes d'actuacions concretes. A partir de la detecció, en les respostes de la 
regidora, de certes mancances en l'actuació municipal dirigida a aturar els desnonaments, 
sorgeix la nostra moció, que, tal com resa el seu títol, proposa una sèrie d'acords per 
millorar i reforçar l'esmentada actuació municipal. 
 
En aquest context d'emergència social, és el moment que les administracions públiques 
assumeixin la seva responsabilitat i compleixin amb el seu deure de protegir i garantir un 
dret humà bàsic, el dret a l'habitatge. I ho han de fer, pensem, col.laborant estretament 
amb els moviments socials que, com la PAH, El Sindicat de Llogateres o la Xarxa 
d'Habitatge del Masnou, porten temps lluitant perquè aquest dret sigui una realitat per a 
tothom i gràcies als quals s'han aconseguit lleis tan importants en matèria d'habitatge 
com la que regula els preus del lloguer a Catalunya. 
 
Vist el dictamen desfavorable de la Comissió Informativa de Comunitat i Persones amb 
data 13 d’octubre de 2021. 
 
En consideració de tot el que s'ha exposat, el grup municipal de Fem Masnou demana al 
Ple del Masnou l'adopció dels següents acords: 
 
1. Constituir una taula ciutadana per abordar, des d’una perspectiva comunitària, la 
realitat dels desnonaments al nostre poble i on es prioritzi la presència de les entitats i 
moviments socials que coneixen de primera mà els problemes d’habitatge de les veïnes i 
veïns. 
 
2. Elaborar, en el marc d’aquesta taula, una diagnosi acurada de la situació actual dels 
desnonaments al municipi. Mantenir, a través del Observatori de la Covid, una 
actualització constant de les dades que aporti aquesta diagnosi. 
 
3. Abordar - a nivell institucional - la problemàtica dels desnonaments des de la 
coordinació i transversalitat entre diferents àrees del consistori. En aquest sentit, és 
imprescindible que la regidoria d’habitatge i la d’acció social treballin plegades. 
 
4. Crear, a partir de la necessitat exposada a l’acord anterior, un equip específic 
multidisciplinar per atendre les famílies que poden ser desnonades: per fer valoració de la 
situació, acompanyament i assessorament específic, mediació amb la propietat, sanció a 
la propietat en cas d'incompliment de les lleis vigents...El referent en la creació d'aquest 
equip podria ser el servei SIPHO de l'Ajuntament 
de Barcelona. 
 
5. Dissenyar, en col·laboració amb els moviments i entitats socials més implicats en el 
tema, un circuit o protocol d'atenció a persones en risc de pèrdua de la llar, dedicant 
especial cura i recursos a la negociació prèvia al desnonament i a la mediació durant el 
mateix, per tal d’aconseguir la permanència residencial dels veïns i veïnes, en una aposta 
clara per la cohesió social, l’eradicació de la pobresa i l’exclusió residencial. 
 
6. Garantir l’accés de tothom a un habitatge digne a través, d’una banda, de la 
implementació decidida de polítiques socials d’habitatge, algunes de la quals ja estan 
recollides al Pla Local d’Habitatge, i, d’una altra banda, assegurant-se del compliment i 
aplicació de les lleis vigents en matèria d’habitatge, com la llei 11/2020 de regulació dels 
preus de lloguer o la llei catalana pel dret a l' habitatge de l'any 2007, que permet 
sancionar els habitatges buits durant més de dos anys. 
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7. Posar en marxar una actuació municipal encaminada a detectar i atendre els 
desnonaments invisibles ( expulsions i mudances forçoses que no passen pel jutjat) i els 
casos d 'assetjament immobiliari que tenen lloc al municipi. 
 
8. Atorgar a l'Oficina Municipal d'Habitatge, amb la dotació dels recursos necessaris, un 
paper actiu en l’atenció de les persones en risc de pèrdua de la seva llar, habilitant en la 
seva seu un espai amable, amb garanties de discreció, on poder atendre les persones 
afectades. 
 
 
 
9. Proporcionar a les persones en situació de vulnerabilitat, en el cas d'execució del 
desnonament i en compliment de la llei 24/15, una alternativa habitacional definitiva i en 
el nostre poble, que no passi perquè siguin elles les encarregades d'aconseguir un 
contracte de lloguer que, per la seva situació, no podran obtenir. 
 
10. Destinar, en els pressupostos del 2022, una partida específica per donar resposta a la 
problemàtica dels desnonaments, que serveixi, sobretot, per reforçar la plantilla de 
Serveis Socials i per habilitar una xarxa d'habitatges d'emergència. 
 
11. Mostrar, des del govern municipal, tota l'empatia i solidaritat possibles vers les veïnes 
i veïns immersos en un procés de desnonament, acudint, si aquest es produís, a 
l'escenari del mateix per fer-les costat. Evitar en els llançaments la presència de la policia 
local i instar al govern de la Generalitat a què l'actuació dels mossos d'esquadra fugi de la 
violència gratuïta i desproporcionada. 
 
12. Comunicar els acords anteriors a les entitats i moviments socials del Masnou que 
treballen amb veïnes i veïns amb problemes d'habitatge, a les associacions de veïnes i 
veïns i a la ciutadania en general, a través del canals habituals de l'Ajuntament.” 
 
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 regidora), hi voten a favor.  
 
Els grups municipals d’ERC-AM-AM (9 regidors) i PSC-CP (3 regidors), hi voten en 
contra. 
 
8.1.- Moció presentada pel Grup Municipal de la CUP per la redacció d’un projecte 
d’estabilització del litoral del Masnou a partir de la recuperació d’ecosistemes i de 
la biodiversitat litoral. 
 
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_202110218473547300_FH.mov&topic=20 

 
Acord:  
 
“La situació preocupant dels sistemes litorals, i concretament els del nostre municipi del 
Masnou, és una evidència de la fragilitat del model d'usos actual d'aquests espais. 
Platges, ports, esculleres, dics, espigons, col·lectors sense control dels residus sobrers 
dels sobreeixidors, etc., són els elements més fàcilment identificables que ens demostren 
que cal un canvi radical de gestió, usos, paradigma i futur pels nostres sistemes litorals. 
Dècades de polítiques de gestió nefastes, amb dragatges massius per crear unes platges 
impròpies, no només han suposat un malbaratament de recursos econòmics, sino que 
ens han portat a una situació encara molt més precària, amb infrastructures a ran d’aigua 
totalment desprotegides i uns ecosistemes marins incapaços de recuperar-se després de 
tants anys d’abusos. 

http://videoacta.elmasnou.cat/?meeting=video_202110218473547300_FH.mov&topic=20
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El passat mes de setembre el Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible de 
la Generalitat presentava l’informe “Un litoral al límit”. Les conclusions són demolidores: 
 
- El nivell del mar a l’Estartit ha pujat pràcticament 10 cm en els darrers 30 anys i a nivell 
global les projeccions apunten a una pujada de fins a 1 m de cara a finals de segle. 
 
- Només un 20% de la costa disposa de suficient espai d’acomodació per continuar 
enretirant-se davant de la pujada del nivell del mar. Des de 2017 s’està observant una 
regressió significativa de les platges en alguns sectors del litoral metropolità, amb taxes 
de regressió mitjana de fins a 9,8 m/any a Badalona i de 7,5 m/any a Montgat. 
 

- La previsió més favorable és que l’any 2035 només un 54% de les platges actuals 
compleixin les condicions d’amplada necessàries per a proveir serveis de lleure. 
 
- Entre els anys 2002 i 2010 es van aportar aproximadament 775.000 m3/any de sorra al 
litoral català, majoritàriament a les platges de Barcelona. No obstant això, la regeneració 
de sorra amb mitjans mecànics és insostenible a llarg termini i té uns costos econòmics i 
ambientals elevats i creixents. 
 
- Un 70 % de les espècies i un 50 % dels hàbitats dels sistemes litorals i marins inclosos 
a la Directiva Hàbitats estan en mal estat de conservació. 
 
- S’observa una regressió de les praderies de posidònia i altres fanerògames, que es 
troben molt fragmentades i fan front a pressions molt fortes com l’emissió de 
contaminants, l’artificialització de la costa, la regeneració artificial de platges, sistemes de 
pesca per arrossegament, etc. 
 
- L’elevada congestió, la rigidització artificial del litoral i la retenció de sediment al llarg de 
les conques hidrogràfiques, en un efecte combinat amb la pujada del nivell del mar i canvi 
de patrons en l’onatge, esdevenen els principals elements de degradació i pèrdua 
d’hàbitats, tant en termes de superfície com de qualitat i resiliència. 
 
- La Mediterrània rep, anualment, més de 200.000 tones de plàstic (IUCN, 2020a) i la 
major part dels plàstics trobats en platges corresponen a fragments de residus de 
consum: ampolles, embolcalls d’aliments i cigarretes. 
 
- Els impactes del canvi climàtic sobre la costa (pujada del nivell del mar, tempestes 
marines més destructives, pluges amb un règim més torrencials, etc.) afectaran les 
infraestructures de transport, d’energia, de sanejament, de comunicacions, els ports i les 
obres de protecció. 
 
Per aquest motius, l’informe conclou que: 
 
“La visió d’un litoral sostenible implica necessàriament que l’acció humana estigui 
circumscrita a la seva capacitat de càrrega, tenint en compte els escenaris de canvi 
climàtic i considerant les múltiples influències i interaccions ecològiques, socials i 
econòmiques amb altres territoris. 
 
Circumscriure l’activitat humana als límits del litoral implicarà nous models de 
desenvolupament econòmic que permetin la substitució d’aquelles activitats motrius de la 
degradació actual vers el nou paradigma i amb solucions que es basin en potenciar la 
natura. 
 
Aquest acomodament social i econòmic a la capacitat de càrrega també ha d’anar de la 
mà d’un procés ambiciós de restauració, desrigidització i conservació activa, tant de la 
zona emergida com de la submergida”. 
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L’amenaça del projecte ministerial “Estrategia de actuación en el Maresme” 
 
Actualment el Ministerio para la Transición Ecológica manté damunt la taula el projecte 
“Estrategia de actuación en el Maresme”, contra el qual el Ple de l’Ajuntament del 
Masnou s’hi ha manifestat contrari en diverses ocasions, ja que aposta per les mateixes 
solucions fracassades del passat i és totalment contrari a les polítiques de gestió que 
emanen tant d’Europa (Protocol de Gestió Integrada de les Zones Costaneres del 
Maditerrani), com de la Llei 8/2020 de Protecció de Litoral. 
 
Resulta evident que al Port i les platges del Masnou els cal un nou enfocament dedicat a 
la rehabilitació i millora dels espais naturals, com elements de valor a potenciar i protegir 
i, alhora, solucions perquè tota la façana litoral assoleixi una resiliència que actualment no 
té. Ens cal un canvi de paradigma en la gestió de les platges del municipi i fer passes en 
el sentit de recuperar les dinàmiques naturals dels sistemes costaners. 
 
Les subvencions de la Fundación Biodiversidad i el Programa Horizon Europe 
2021-2027 
 
El passat 20 de setembre es publicava el BOE les bases reguladores per a la concessió 
de subvencions de la Fundación Biodiversidad, en el marc del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia dels fons europeus Next Generation. I els propers mesos 
s’obrirà una nova convocatòria per a les subvencions del programa Programa Horizon 
Europe 2021-27. 
 
Aquestes subvencions busquen finançar projectes transformadors d’índole 
científicotècnica, de caràcter estratègic, que busquin protegir y conservar els ecosistemes 
y la seva biodiversitat, i que puguin ser escalats i replicats a diferents nivells. 
 
Aquestes, poden suposar una gran oportunitat per poder estudiar i aplicar noves 
solucions al nostre front litoral. De la mà d’institucions científiques com el Laboratori 
d’Enginyeria Marítima de la UPC, o el Centre d’Estudis Ambientals de Blanes (CSIC), es 
podrien finançar proves pilot per a l’estabilització de platges a partir de solucions basades 
en la natura (NBS) que permetin millorar els processos naturals d’acreció i recuperació 
dels sediments i, alhora, crear les condicions adequades per a la recuperació dels 
ecosistemes tant en la zona litoral submergida com en l’emergida. A més, la 
implementació d’aquestes proves, i els resultats i coneixements obtinguts a partir de la 
seva monitorització, servirien per poder aplicar solucions en altres indrets de la costa del 
Maresme. 
 
Per tot això, proposem: 
 
1) Que l'Ajuntament del Masnou, així com tots els grups municipals, assumeixin que cal 
un canvi de paradigma en la gestió de les platges del municipi, i que cal començar a 
aplicar polítiques a llarg termini per tal de recuperar les dinàmiques naturals dels 
sistemes costaners. 
 
2) Que l'Ajuntament del Masnou, abans de final de 2021, iniciï el procediment de 
sol·licitud d’un projecte pilot en clau d’estabilització de sediments i recuperació dels 
hàbitats litorals (terrestres i marins) del municipi, en col·laboració amb entitats científiques 
com ara el LIM de la UPC o el CEAB, i amb el Consell Comarcal del Maresme, per tal 
d’optar a vies de finançament com les de la Fundación Biodiversidad, o del Programa 
Horizon Europe 2021-27, o d’altres. 
 
3) Que l’Ajuntament habiliti les partides pressupostàries extraordinàries suficients per fer 
front als possibles costos de la contractació dels serveis necessaris per a la redacció del 
projecte. 
 
4) Que es faci un seguiment del plantejament i redacció del projecte a través de la 
Comissió de Platges, per tal que la resta de grups municipals en puguin ser partíceps.” 
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Resultat: Aprovat per 21 vots a favor.  
 

Votació 
Els grups municipals d’ERC-AM-AM (9 regidors), Fem Masnou (3 regidors), PSC-CP (3 
regidors), JxCAT-UNITS (3 regidors), Cs (2 regidors) i CUP-AMUNT (1 regidora), hi voten 
a favor. 
 

9. - Declaració institucional presentada pels grups municipals d'ERC i PSC en 
suport a la protesta presentada per les associacions de voluntaris de Protecció 
Civil a Catalunya, perquè els sigui concedida la Creu de Sant Jordi. 
 
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_202110218473547300_FH.mov&topic=21 

 
Acord:  
 

“En data 16 de juny de 2021 es va presentar, tal i com és preceptiu a la Consellera de 
Cultura de la Generalitat de Catalunya, un escrit a través del qual es sol·licitava que es 
pogués estudiar l'atorgament de la Creu de Sant Jordi als voluntaris i voluntàries de 
Protecció Civil, que amb motiu de la pandèmia del COVID19 han estat prestant serveis a 
la ciutadania dels nostres pobles i ciutats. 
 
La seva predisposició a participar en tots els dispositius assistencials que se'ls ha 
encomanat al llarg de la pandèmia ha estat molt important i necessària. 
 
El voluntaris i voluntàries de Protecció Civil, degudament formats i nomenats pels seus 
respectius Ajuntaments conformen un col·lectiu de 1621 persones, que amb la seva 
dedicació de servei i generositat han hagut d'atendre algunes de les necessitats que des 
del punt de vista social s'ha evidenciat imprescindibles a les nostres comunitats. 
 
Un reconeixement com la Creu de Sant Jordi reafirmarà els valor d'altruisme, perquè la 
seva feina no és retribuïa en diners, i de servei a la comunitat, que són la raó de ser 
d'aquests voluntaris i voluntàries que han estat formats a l'Institut de Seguretat Publica de 
Catalunya i nomenats pels seus respectius ajuntaments. 
 
És per això que, d'acord amb els arguments descrits i en consonància amb la sol·licitud 
presentada el mes de juny davant la Consellera de Cultura de la Generalitat de 
Catalunya, relativa a la concessió d'aquesta distinció, es sol·licita al Ple Municipal de 
l'Ajuntament del Masnou que prengui els següents 
 
ACORDS 
 
PRIMER.- Adherir-se a la petició formulada davant de la Conselleria de Cultura de la 
Generalitat de Catalunya pels Voluntaris i Voluntàries de Protecció Civil de Catalunya, per 
a que els sigui atorgada la Creu de Sant Jordi. 
 
SEGON.- Traslladar aquest acord al Departament de Cultura de la Generalitat de 
Catalunya, perquè sigui annexat a l'expedient incoat amb aquesta causa, i així sumar 
suports a la concessió de la distinció sol·licitada. de juliol de 2021.” 
 

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 regidora), hi voten 
a favor. 
 

http://videoacta.elmasnou.cat/?meeting=video_202110218473547300_FH.mov&topic=21
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10. - Declaració institucional presentada pel Grup Municipal del PSC de condemna 
a les agressions i a la violència exercida contra les persones del col·lectiu LGTBI. 
 
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_202110218473547300_FH.mov&topic=22 

 
Acord:  
 
“Després d'una llarga reivindicació històrica del col·lectiu LGTBI per al reconeixement 
dels seus drets i el respecte a la seva orientació i identitat sexual, s'ha aconseguit millorar 
la conscienciació i l'acceptació socials a un gran nombre dels països desenvolupats. 
Aquesta base social ha permès, per part dels poders públics progressistes, poder 
realitzar canvis legislatius substancials en el reconeixement dels drets LGTBI. 
 
Fa ara setze anys, per exemple, el Govern Socialista d'Espanya va convertir en drets i 
igualtat real una de les grans reivindicacions de l'activisme LGTBI: el matrimoni entre 
persones del mateix sexe. Aquesta llei va ser pionera i va fer possible que al nostre país 
es retornés la dignitat a les persones LGTBI. 
 
Els avenços aconseguits han estat fruit d'una llarga i continuada lluita per la igualtat i els 
drets LGTBI, drets que malauradament encara són conculcats a molts països del món, on 
les persones del col·lectiu són perseguides, pateixen exclusió i violència, tant social com 
de l'Estat, i per a protegir-se es veuen condemnades a l'ostracisme i la invisibilitat. 
 
Però no només hem d'estendre la lluita per aconseguir la visibilitat i el reconeixement dels 
drets de les persones LGTB a escala global. La realitat ens demostra que tampoc no 
podem abaixar la guàrdia en el nostre entorn. Els avenços cap a una societat més 
igualitària i més justa, on es consolidin la visibilitat i els drets de les persones LGTBI, 
s'estan demostrant fràgils i en perill de regressió. 
 
Per justícia i per respecte a l'activisme del col·lectiu no podem deixar que els actuals 
corrents populistes quallin i facin que la nostra societat retrocedeixi en valors i llibertats. 
En aquest sentit, el recent repunt de brots de violència envers les persones LGTBI ens 
han d'activar totes les alertes, perquè no ens podem permetre anar enrere i consentir que 
a la societat actual hi tingui cabuda cap forma de violència envers les persones del 
col·lectiu LGTBI. 
 
Segons les dades recollides per l'Observatori contra l'Homofòbia, l'any 2019 es van 
enregistrar a Catalunya 160 incidències d'odi contra persones del col·lectiu. L'any 2020, 
tot i la situació d'excepcionalitat de la pandèmia, se'n van comptabilitzar 189 i, en el que 
portem de 2021, se n'han recollit 184. Es calcula, però que un 66% dels fets no s'arriben 
mai a comunicar a les autoritats, tot i que un 36% de les agressions es produeixen a 
l'espai públic. I DES DE GENER DE 2021 porten registrades 214 incidències . 
 
D'altra banda, dins d'aquesta violència exercida contra persones per motiu de la seva 
orientació i identitat sexual, hem de fer especial atenció a la violència exercida contra les 
dones del col·lectiu que, víctimes d'una doble discriminació, presenten un nombre més 
baix de denúncies en cas d'agressió, tal com també posen de manifest els estudis 
realitzats. 
 
És innegable que les institucions públiques tenim un paper clau en la lluita per 
l'erradicació de la LGTB-fòbia. Tot i haver aprovat lleis com la Llei 11/2014, implementant 
serveis arreu de Catalunya, com el Servei d'Atenció Integral, i apostant per invertir en 
personal, recursos i formació, encara queda molt camí per fer. Entre d'altres, és del tot 
imprescindible el desplegament d'aquesta llei i que s'aprovi el decret per regular el règim 
sancionador. Les persones assetjadores o que exerceixen la violència no poden quedar 
impunes ni tenir la percepció que poden actuar en impunitat. Continuar consentint la 

http://videoacta.elmasnou.cat/?meeting=video_202110218473547300_FH.mov&topic=22
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impunitat d'aquest acte és incompatible amb una llei que diu protegir a les persones del 
col·lectiu LGTBI i caminar cap a una societat lliure de LGTB-fòbia. 
 
També és de gran importància que la Unió Europea intensifiqui les sancions als governs 
de països pertanyents a la unió que vulneren els drets LGTBI i ataquen la llibertat de les 
persones del col·lectiu. 
 
Després de mig segle de reivindicació i celebració del Dia de l'Orgull, les administracions 
públiques i els representants polítics hem de refermar el nostre compromís inequívoc amb 
el col·lectiu LGTBI, prenent mesures i activant polítiques encaminades a la consolidació i 
millora dels drets del col·lectiu i en lluitar contra la LGTB-fòbia, generadora de violència i 
agressions. 
 
Per tot l'expressat, el Grup Municipal del PSC a l'Ajuntament de Masnou proposa al Ple 
l'adopció dels següents: 
 

A C O R D S: 
 

Primer.- Expressar, d'una banda, la més enèrgica condemna a les agressions i la 
violència que pateixen les persones del col·lectiu LGTBI per la seva orientació i 
identitat sexual; i de l'altra, refermar el compromís per a avançar en la millora i 
consolidació dels drets de les persones LGTBI. 
 
Segon.- Instar a la Generalitat de Catalunya a desplegar totalment la Llei 11/2014. 
Set anys després de ser aprovada, encara no s'han desenvolupat parts fonamentals 
d'aquesta. Una d'elles, essencial per a la lluita contra la violència envers les persones 
LGTBI és el decret que regula el règim sancionador per a les persones que 
assetgen i violenten les persones homosexuals, bisexuals, transgèneres, 
transsexuals i intersexuals. 
 
Tercer.- Entenent que l'educació és cabdal per actuar des de la base en trencar 
prejudicis socials i estereotips, instar el Govern de la Generalitat a implantar el Pla 
Estratègic de convivència escolar per impulsar la igualtat de tracte als centres escolars 
per a les persones LGTBI. 
 
Quart.- Instar al govern de l’Estat a Agilitzar, en la mesura que sigui possible, el procés 
de tramitació de l'Avantprojecte de llei per a la igualtat real i efectiva de les 
persones trans i per a la garantia dels drets de les persones LGTBI. Així com la 
d’igualtat de tracte i no discriminació (llei Zerolo). 
 
Cinquè.- Que el govern de l'Estat, en col·laboració amb les comunitats autònomes i 
entitats locals, coordini la posada en marxa de campanyes de sensibilització, 
informació i formació, sobre la realitat de les persones pertanyents al col·lectiu 
LGTBI. 
 
Sisè.- Traslladar aquests acords al Govern de la Generalitat, al Parlament de Catalunya, 
al Govern d'Espanya i al Congrés i a totes les entitats del col·lectiu municipals.” 
 
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 regidora), hi voten 
a favor. 
 
11. - Declaració institucional presentada pel Grup Municipal d'ERC d’adhesió al 
manifest de municipis afectats pel projecte de construcció de proteccions 
acústiques resultant dels plans d’acció contra el soroll. Fases I i II. Àrea núm. 3 
zona est. Barcelona i Tarragona. 
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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_202110218473547300_FH.mov&topic=23 

 
Acord:  
 
“La Directiva 2002/49 / CE, sobre avaluació i gestió del soroll ambiental, la Llei 37/2003 
del Soroll i el Reial Decret 1513/2005 que la desenvolupa, van establir l'exigència de 
elaborar els Mapes Estratègics de Soroll (MER) dels "grans eixos ferroviaris", entenent 
per tals aquells trams el trànsit superi les 60.000 circulacions anuals. 
 
L'elaboració dels Mapes Estratègics de Soroll (MER) va ser delegada pel Ministeri de 
Foment (actualment denominat de Mobilitat, Transports i Agenda Urbana) a 
l'Administrador d'Infraestructures Ferroviàries, ADIF. 
 
La realització dels treballs es va estructurar en tres lots que incloïen la totalitat dels trams 
inventariats que complien amb la definició de "gran eix ferroviari". Els criteris d'agrupació 
van correspondre a unitats territorials comuns resultant així el Lot 1: Madrid i Castella-La 
Manxa, Lot 2: Astúries i el País Basc i Lot 3: València i Catalunya. 
 
Un cop elaborats els Mapes Estratègics de Soroll, la següent tasca a abordar corresponia 
a la definició dels Plans d'Acció associats als mateixos. Els Plans d’Acció són els 
documents en que es proposen solucions tècniques per corregir les desviacions entre les 
dades obtingudes en els Mapes Estratègics del Soroll i els Objectius de Qualitat Acústica 
establerts en el RD 1367/2007, de 19 d’octubre. 
 
El desenvolupament d’aquest documents, en el cas que ens ocupa, ha passat per les 
següents fases: 
 

 1a FASE (Trams ferroviaris de més de 60.000 trens/any) 
 
 - Elaboració Mapes Estratègics de Soroll (2007). Informació pública BOE  
  núm. 99, de 24 d’abril de 2008 
 - Elaboració Plans d’Acció (2009 – 2011). Informació pública BOE núm.  
  286 de 28 de novembre de 2011 
 - Documents aprovats definitivament l’any 2013. 
 

 2a FASE (Trams ferroviaris de més de 30.000 trens/any) 
 
 - Elaboració Mapes Estratègics de Soroll (2015-2016). Informació pública  
  BOE núm. 242 de 6 d’octubre de 2016). Document aprovat l’any 2017 
 - Elaboració Plans d’Acció. Informació pública BOE 12 de febrer de 2018. 
  Document aprovat l’any 2018 
 - Licitació del concurs per a la redacció dels projectes constructius de les  
  pantalles acústiques a les zones de prioritat alta dels Plans d’Acció  
  contra  el Soroll (Fases 1 i 2) (segon semestre 2018) 
 

 3a FASE (Actualització periòdica establerta per la normativa vigent) 
 
 - Actualització re-càlcul i millora dels Mapes Estratègics de Soroll i dels  
  Plans d’Acció. 
 - Licitació del concurs per a la redacció dels projectes constructius de les  
  pantalles acústiques a les zones de prioritat alta dels Plans d’Acció  
  contra  el Soroll (Fase 3). (Publicació licitació setembre 2018). 
 
El projecte de construcció de proteccions acústiques resultant dels plans d’acció contra el 
soroll, Fases I i II. àrea núm. 3 zona est. Barcelona i Tarragona afecta directament al 
nostre municipi. 

http://videoacta.elmasnou.cat/?meeting=video_202110218473547300_FH.mov&topic=23
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La proposta plantejada per ADIF per reduir la contaminació acústica prioritza la utilització 
de pantalles en lloc de prioritzar mesures sobre els emissors acústics, contravenint 
informes i estudis del Grup de Treball sobre el Soroll del Ferrocarril de la Comissió 
Europea; del Departament de Polítiques Estructurals i de Cohesió del Parlament Europeu 
i de la Unió Internacional de Ferrocarrils (UIC), entre altres organismes. Tots ells 
conclouen que la priorització de mesures relacionades amb la font emissora per 
minimitzar el soroll ferroviari és la solució més eficaç. 
 
La proposta plantejada per ADIF està concebuda des d’una perspectiva del sector 
ferroviari que no té en compte que la infraestructura ferroviària és un element més de 
l’amalgama d’elements que conforma la ciutat i amb els quals hauria d’integrar-se. 
Aquesta perspectiva sectorial, suposa el menysteniment dels valors urbans i 
l’externalització d’uns costos a la ciutat i la ciutadania en forma d’un conjunt de perjudicis, 
que aquests darrers no tenen perquè assumir, com també una absoluta manca de 
sensibilitat per conjuminar la reducció de la contaminació acústica amb altres interessos 
generals que es poden veure pertorbats, com poden ser la seguretat, l’accessibilitat, la 
disponibilitat d’espai d’aparcament, l’assolellament i el gaudi de visuals i d’un paisatge 
urbà digne, entre d’altres. 
 
Davant d’això, coincidim amb la resta de municipis afectats en la defensa i aportació 
d’una pluralitat de mesures alternatives i/o complementàries per assolir els objectius de 
qualitat acústica sense malmetre els nostres pobles o ciutats. És en aquest sentit que 
estem d’acord en treballar amb la resta de municipis afectats per coordinar accions, tant 
polítiques com tècniques, que ajudin a aconseguir una solució satisfactòria per totes les 
parts. Per això creiem important recolzar el manifest treballat en sessions comunes amb 
la resta d’ajuntaments afectats pel projecte de construcció de proteccions acústiques i 
adherir-nos al seu contingut. 
 
En base a tot això, es proposa a l’Ajuntament Ple el següent ACORD:  
 
PRIMER.- Adherir-se al Manifest de municipis afectats pel projecte de construcció de 
proteccions acústiques resultant dels plans d’acció contra el soroll. Fases I i II. àrea núm. 
3 zona est. Barcelona i Tarragona, que literalment diu el següent:  
 
“El projecte de construcció de proteccions acústiques resultant dels plans d’acció contra el soroll, Fases I i II. 
àrea núm. 3 zona est. Barcelona i Tarragona neix motivat pel marc normatiu vigent, en un procés que engloba 
l’elaboració prèvia dels Mapes estratègics de soroll i els corresponents Plans d’Acció per a cada un dels 
grans eixos ferroviaris. 
 
L’obligació d’elaborar els documents esmentats recau en les Administracions Públiques competents, en el 
seu moment el Ministeri de Foment (actualment denominat de Mobilitat, Transports i Agenda Urbana), que va 
delegar en ADIF la seva redacció.  
 
La proposta plantejada per ADIF per reduir la contaminació acústica prioritza la utilització de pantalles en lloc 
de prioritzar mesures sobre els emissors acústics, contravenint la Llei del Soroll espanyola i divergint 
radicalment de les conclusions del “Document de posició sobre les estratègies europees i prioritats per a la 
reducció del soroll ferroviari”, elaborat l’any 2003 pel Grup de Treball sobre el Soroll del Ferrocarril, de la 
Comissió Europea; com també de l’“Estudi sobre la reducció de la contaminació acústica en el sector 
ferroviari”, realitzat pel Departament de Polítiques Estructurals i de Cohesió del Parlament Europeu l’any 
2012, i de l’“Informe sobre el soroll del ferrocarril a Europa, de gener de 2021”, emès per la Unió Internac ional 
de Ferrocarrils (UIC). Tots ells conclouen que la priorització de mesures relacionades amb la font emissora 
per minimitzar el soroll ferroviari és la solució més eficaç en termes cost-benefici.  
La proposta plantejada per ADIF està concebuda des d’una perspectiva del sector ferroviari que no té en 
compte que la infraestructura ferroviària és un element més de l’amalgama d’elements que conforma la ciutat 
i amb els quals hauria d’integrar-se.  
 
Aquesta perspectiva sectorial, suposa el menysteniment dels valors urbans i l’externalització d’uns costos a la 
ciutat i la ciutadania en forma d’un conjunt de perjudicis, que aquests darrers no tenen perquè assumir, com 
també una absoluta manca de sensibilitat per conjuminar la reducció de la contaminació acústica amb altres 
interessos generals que es poden veure pertorbats, com poden ser la seguretat, l’accessibilitat, la 
disponibilitat d’espai d’aparcament, l’assolellament i el gaudi de visuals i d’un paisatge urbà digne, entre 
d’altres.  
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Davant d’això, els municipis afectats coincidim en la defensa i aportació d’una pluralitat de mesures 
alternatives i/o complementàries per assolir els objectius de qualitat acústica, com són:  

 

I. Reducció del soroll en origen, algunes de les quals s’indiquen a continuació:  

Mantenir la rugositat dels carrils i les rodes per sota d’uns certs valors. Amb aquesta mesura es 

 poden assolir reduccions de soroll en origen de fins a 12 dB.  

Reduir la vibració dels carrils, amb què es pot reduir fins a 3 dB el soroll en origen.  

Contenir la propagació del soroll dels carrils amb elements amortidors instal·lats al mateix carril, 

 amb què es poden aconseguir reduccions de fins a 3 dB.  

L’aplicació de mesures als vehicles, per reduir el soroll de propulsió, de les instal·lacions de 

 climatització, dels convertidors elèctrics i de la resta d’elements susceptibles de generar soroll, 
 tant des del disseny dels vehicles, com amb la instal·lació d’amortidors i l’encapsulat dels 
 elements sorollosos.  

Renovació sistemàtica de la flota de ferrocarrils per nous vagons silenciosos. A tall d’exemple, 

 SBB, la companyia de ferrocarrils suïssa, va assolir l’objectiu que des de l’any 2020 per la xarxa  de 
ferrocarrils suïssa només hi circulin trens silenciosos.  

Modernització del sistema de frenada i substitució dels bogis estàndard per d’altres silenciosos. 

 Amb aquesta mesura es poden assolir reduccions de soroll de fins a 8 dB.  

Apantallament dels bogis amb faldons o carenats que eviten la propagació del soroll d’aquests 

 elements. Aquesta mesura, adoptada en molts trens japonesos, permet assolir reduccions de 
 soroll de fins a 1 dB.  

 

II. Reducció de la propagació del soroll. Quan no és possible reduir el soroll per sota dels objectius de 

qualitat acústica amb mesures preventives procedeix plantejar mesures correctores per reduir la propagació 
del soroll. Aquestes mesures no es limiten únicament a les pantalles acústiques fora de la infraestructura 
ferroviària, com les proposades per ADIF, sinó que inclou també altres mesures, com barreres molt baixes 
però molt properes al principal focus emissor de soroll de rodament (contacte roda- carril). Aquesta solució ha 
estat adoptada en algunes vies austríaques i suïsses amb resultats molt satisfactoris.  

 

III. Reducció del soroll al receptor. La insonorització d’habitatges afectats per la contaminació acústica és 

una mesura més de l’extens catàleg de solucions alternatives a les pantalles acústiques que, a més, té 
l’avantatge de millorar també tèrmicament els habitatges afectats i, per tant, incorporar a la solució el valor 
afegit de ser compatible amb les mesures contra el canvi climàtic, que és una qüestió d’interès públic.  
 
La insonorització d’habitatges és una mesura per assolir els objectius de qualitat acústica en els habitatges 
afectats pel soroll, que ha estat posada en pràctica pels responsables dels emissors acústics del transport 
aeri, amb uns mecanismes de gestió que han permès aïllar més de 24.000 habitatges, amb una inversió per 
part d’AENA de prop de 333 milions d’euros.  
 
Aquesta mesura, però, no és exclusiva del sector aeronàutic: SBB, companyia ferroviària de Suïssa, també la 
té incorporada en el seu catàleg de mesures per reduir la contaminació acústica, i ja ha substituït més de 
70.000 finestres d’habitatges per noves finestres insonoritzades.  
 
A part d’aquestes mesures, n’existeixen d’altres basades en la gestió, que permeten també reduir la 
contaminació acústica. Se’n relacionen algunes a continuació:  
 

Aplicar reduccions de velocitat en determinats trams.  

Limitar o prohibir l’ús de sistemes d’emissió acústica (botzina / xiulet) que, d’acord amb 
 mesuraments realitzats, poden produir augments de LAeq,1s d’uns 20 dBA.  

Aplicar penalitzacions als operadors per l’ús de vehicles sorollosos o establir taxes diferenciades  en 

funció del soroll dels combois.  
 
Com es pot veure, existeix una multiplicitat de solucions que permeten optimitzar recursos i reduir impactes 
no desitjats, en contraposició a l’adopció de l’apantallament com a pràcticament única solució plantejada per 
ADIF.  
 
En base a tot això, els municipis adherits a aquest manifest  
 

ACORDEN 
 
PRIMER.- Fer arribar al Ministeri de Mobilitat, Transports i Agenda Urbana (MITMA), a les entitats públiques 
empresarials, a l’Administrador d’Infraestructures Ferroviàries (ADIF) i a Renfe Operadora, el posicionament 
dels ajuntaments afectats pel projecte de construcció de proteccions acústiques resultant dels plans d’acció 
contra el soroll, Fases I i II. àrea núm. 3 zona est. Barcelona i Tarragona, en el sentit de defensar una 
pluralitat de mesures alternatives i/o complementàries per assolir els objectius de qualitat acústica, i oposar-
se a l’adopció de l’apantallament com a pràcticament única solució plantejada per ADIF.  
 
SEGON.- Expressar la voluntat de coordinar-se tant políticament com tècnicament i jurídicament, per tal de 
defensar la posició expressada a totes les instàncies i procediments adients.  
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TERCER.- A aquest efecte, i amb la intenció de ser operatius, s’acorda la creació d’un GRUP IMPULSOR 
que haurà de fer el seguiment del projecte i fer d’interlocutor amb les institucions necessàries per redreçar el 
projecte satisfactòriament per als municipis. Aquest grup estarà format pels ajuntaments de Mataró, 
Cardedeu, Tarragona i Vilanova i la Geltrú, quedant pendent la confirmació de la incorporació d’algun 
ajuntament més, sens perjudici del debat i acord de les accions a desenvolupar per tots els ajuntaments i amb 
salvaguarda de la seva autonomia.  

 
27 de setembre de 2021”  
 

SEGON.- Notificar aquest acord al Grup Impulsor del Manifest, en la seva representació, 
a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, així com a la Federació de Municipis de Catalunya 
(FMC) i l’Associació de Catalana de Municipis i Comarques (ACM).”  
 
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 regidora), hi voten 
a favor. 
 
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. 
 
 


