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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), s’incorpora a la sessió en el moment en 
què figura al cos de l’acta.  
Sr. Ivan Ollé i Llopis, regidor (JxCAT-UNITS)  
 
Sr. Francisco Avilés Salazar, regidor (Cs), de forma telemàtica. 
Sra. Stella Parodi Barriga, regidora (Cs)       
 
Sra. Mireia Noy Oliveras, regidora (CUP-AMUNT) 
 
Secretari general:  
Sr. Gustau Roca Priante 
 
Interventora: 
Sra. Maria Teresa Fernández Hinojosa         
 
S’excusa per la seva absència:  
Sra. Meritxell Blanch Daura, regidora (JxCAT-UNITS)  
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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 27 de gener de 
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_202202171858000000_FH.mov&topic=1 

 
S’aprova l’acta del Ple ordinari del 27 de gener de 2022 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_202202171858000000_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_202202171858000000_FH.mov&topic=3 

 
Es dona compte de la relació de decrets, tramitats electrònicament, que van del número  
68 de data 20 de gener al número 260 de data 9 de febrer de 2022. 
 
Resultat: En resten assabentats. 
 
4. - Donar compte de l'informe sobre el compliment dels terminis previstos de 
pagament de les obligacions de l’Ajuntament del Masnou corresponent al quart 
trimestre de 2021 i càlcul del període mig de pagament. 
 
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_202202171858000000_FH.mov&topic=4 

 
Acord:  
 
“El tresorer de la corporació ret compte de l’informe, el qual literalment diu: 
 
“Antecedents 
 
Primer.- El que es disposa en el següent informe és d’aplicació a tots els pagaments 
efectuats com a contraprestació en les operacions comercials entre empreses i 
l’Ajuntament del Masnou. L’àmbit objectiu són les operacions comercials corresponents a 
despeses corrents en béns i serveis, i inversions. Per tant, no s’inclouen les operacions 
que no estan basades en una relació comercial, tals com les derivades d’una relació 
estatutària o de personal. El destinatari del pagament ha de ser una empresa i, en 
conseqüència, queden exclosos els que es produeixen entre diferents entitats del sector 
públic. 
 
Segon.- S’acompanya l’annex I, relatiu a les mesures de lluita contra la morositat, on hi 
consta la informació relativa als pagaments realitzats en el trimestre, i també les factures 
pendents de pagament al final del trimestre, d’acord amb el compliment dels terminis 
previstos en la Llei 15/2010, de 5 de juliol, amb indicació dels realitzats dins i fora del 
termini legal de pagament. En aquest annex també es detallen els interessos de demora 
pagats en el període si fos el cas. A l’annex I també hi consten aquelles factures que a 
finals de trimestre hagin transcorregut més de tres mesos des de la seva anotació en el 

http://videoacta.elmasnou.cat/?meeting=video_202202171858000000_FH.mov&topic=1
http://videoacta.elmasnou.cat/?meeting=video_202202171858000000_FH.mov&topic=2
http://videoacta.elmasnou.cat/?meeting=video_202202171858000000_FH.mov&topic=3
http://videoacta.elmasnou.cat/?meeting=video_202202171858000000_FH.mov&topic=4
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registre de factures i no s’hagin tramitat els corresponents expedients de reconeixement 
de l’obligació. 
 
Tercer.- S’acompanya l’annex II, on hi consta la mateixa informació que al punt anterior, 
però en format gràfic, i on es pot observar l’evolució de les principals magnituds relatives 
a l’informe sobre morositat en els últims un, dos i cinc anys. 
 
Quart.- S’informa sobre el compliment de la normativa vigent relativa al període mig de 
pagament a proveïdors d’acord amb el Reial Decret 635/2014, de 25 de juliol, que mesura 
el retard en el pagament del deute comercial en termes econòmics, com a indicador 
diferent respecte al període legal de pagament establert en la normativa relativa a les 
mesures de lluita contra la morositat (càlculs anteriors). Per al seu càlcul, actualment es 
té en compte el període transcorregut entre la data d’inici del còmput, que coincideix amb 
la data de reconeixement de l’obligació de la factura (data d’aprovació dels documents o 
certificacions) i la data del seu pagament material. 
 
Cinquè.- Sense perjudici de la seva possible presentació i debat en el Ple Municipal, 
aquest informe s’ha de remetre als òrgans competents del Ministeri d’Hisenda. 
 
Legislació aplicable 
 

 Article 4 de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la que s’estableixen mesures de 
lluita contra la morositat en les operacions comercials, modificat per l’article 33 de la 
Llei 11/2013, de 26 de juliol, de mesures de suport a l’emprenedor i d’estímul del 
creixement i de la creació de llocs de treball. 

 

 Article 198.4 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic. 
 

 Capítol II del Reial Decret 635/2014, de 25 de juliol, pel que es desenvolupa la 
metodologia de càlcul del període mig de pagament a proveïdors de les 
Administracions Públiques, modificat pel Reial Decret 1040/2017, de 22 de desembre. 

 

 D’acord amb allò previst en l’ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, les corporacions 
locals hauran de remetre al Ministeri d’Hisenda la informació relativa al seu període 
mig de pagament a proveïdors, referit al trimestre anterior. 

 
Conclusions 
 
Primer.- Els pagaments realitzats en el trimestre tenen un període mig de pagament 
(PMP) de 22,69 dies, que és el nombre promig de dies que van des de la data de registre 
de la factura per part del proveïdor fins a la data del seu pagament material. Aquesta xifra 
hauria de ser sempre inferior a 60 dies, tenint en compte allò previst en l’article 4.2 de la 
Llei 3/2004, segons el qual l’Administració té un període de 30 dies per verificar la 
conformitat dels béns o serveis rebuts, i 30 dies més per efectuar el pagament.  
 
Segon.- Les factures pendents de pagament al final del trimestre tenen un període mig 
pendent de pagament (PMPP) de 12,81 dies, que és el nombre promig de dies que van 
des de la data de registre de la factura per part del proveïdor fins l’últim dia del trimestre. 
En el primer trimestre aquesta xifra sol ser més elevada que en la resta de trimestres, 
degut a la necessitat de procedir a la liquidació pressupostària i realitzar la incorporació 
de romanents, abans de poder pagar les factures que van entrar a finals de l’exercici 
anterior. 
 
Tercer.- A finals d’aquest trimestre consta una factura per un import total de 692,12 euros 
de les quals han transcorregut més de tres mesos des de la seva anotació en el registre 
de factures i no s’han tramitat els corresponents expedients de reconeixement de 
l’obligació. Cal analitzar com cal procedir amb les mateixes. 
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Quart.- El període mig de pagament definit en el Reial Decret 635/2014 per l’actual 
trimestre és de 3,16 dies, segons el detall següent: 
 

Ràtio d’operacions pagades 3,39 dies 

Import d’operacions pagades 3.048.762,20 € 
  

Ràtio d’operacions pendents de pagament 1,53 dies 

Import d’operacions pendents de pagament 435.302,85 € 
  

Període mitjà de pagament de l’entitat 3,16 dies 

 
 
Cinquè.- El període mig de pagament definit en el Reial Decret 635/2014 té en compte el 
període transcorregut entre la data d’inici del còmput, que coincideix amb la data de 
reconeixement de l’obligació de la factura (data d’aprovació dels documents o 
certificacions) i la data del seu pagament material. 
 
Sisè.- Retre el present informe al Ple Municipal, al Ministeri d’Hisenda, i publicar-lo al 
portal de transparència de l’Ajuntament del Masnou.” 
 
Resultat: En resten assabentats. 
 
5. - Donar compte de l'informe d'Intervenció d'avaluació de compliment d'objectius 
de la LO 2/2012 respecte al seguiment del quart trimestre del pressupost 2021 amb 
motiu de la seva remissió al Ministeri d'Hisenda i Funció Pública. 
 
Les intervencions corresponents a aquest punt de l’ordre del dia es troben enregistrades a la videoacta. Es poden 
consultar a l’enllaç següent: 
 

http://videoacta.elmasnou.cat?meeting=video_202202171858000000_FH.mov&topic=5 

 
Acord:  
 
“Primer. Donar compte informe d’Intervenció d’avaluació del compliment dels objectius de 
la LO 2/2012, de 27 d’abril d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, respecte 
al seguiment del quart trimestre del pressupost 2021: 
 

“INFORME D’INTERVENCIÓ 
 
D’AVALUACIÓ DE COMPLIMENT D’OBJECTIUS DE LA LO 2/2012, RESPECTE 
AL SEGUIMENT DEL QUART TRIMESTRE DEL PRESSUPOST 2021 AMB 
MOTIU DE LA SEVA REMISSIÓ AL MINISTERI D’HISENDA  
 
Antecedents:  
 
La Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat 
financera, (en endavant LOEPSF), regula el principi de transparència com a base 
del funcionament de les Administracions Públiques, i per això resulta clau el 
rendiment de comptes i el control de la gestió econòmica per a contribuir a 
generar confiança en el correcte funcionament del sector públic. 
 
L'article 6 de la LO 2/2012, de 27 d'abril, es recull el principi de transparència i que 
les Administracions Públiques subministraran tota la informació necessària per al 
compliment de les disposicions d'aquesta llei.  
 
Considerant que el desenvolupament reglamentari a què es refereix l’esmentat 
article de la LOEPSF, l’ha realitzat el Ministeri d’Hisenda i Administracions 
Públiques, a través de l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, modificada per 
l’Ordre HAP/2082/2014,  i en concret, sobre les obligacions trimestrals de 
subministrament d’informació, s’ha recollit a l’article 16. 

http://videoacta.elmasnou.cat/?meeting=video_202202171858000000_FH.mov&topic=5
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Els articles 14 i 16 de l’Ordre, sobre obligacions mensuals i trimestrals de 
subministrament d’informació de les Comunitats Autònomes i les Corporacions 
Locals, va entrar en vigor l’1 de gener de 2013, de conformitat amb la disposició 
transitòria única de l’Ordre. 
 
De conformitat amb el regulat a l’article 16 de l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 
d’octubre, l’Ajuntament ha complert amb l’obligació de remissió de 
subministrament de la informació trimestral corresponent al quart trimestre de 
2021, en temps i forma, el dia 31 de gener de 2022, havent-se tramès la totalitat 
de la informació requerida pel Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques a 
través de la plataforma telemàtica habilitada a l’”Oficina Virtual de les Entitats 
Locals” d’acord amb la informació obrant en aquest moment. 
 
Per tot el que s’ha exposat, es dona compte al Ple de la informació de l’execució 
del pressupost 2021, pel que fa al quart trimestre, en termes acumulats, 
comunicada pel compliment de les obligacions de subministrament d’informació 
previstes a la LOEPSF, d’acord amb els formularis remesos que s’adjunten com 
annexos a l’expedient d’on es desprenen les següents dades en relació al 
compliment de l’objectiu d’estabilitat, de la regla de la despesa i del límit del deute. 
 
Fonaments de dret: 
 

 Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat 
Financera. 
 

 Ordre HAP/2082/2014, de 7 de novembre, per la que es modifica la Ordre 
HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la que es desenvolupen les obligacions de 
subministrament d’informació previstes a la LO 2/2012. 
 

 Reglament UE Nº 549/2013, del Parlament Europeu i del Consell de 21 de 
maig de 2013, relatiu al Sistema Europeu de Comptes Nacionals i Regionals de la 
Unió Europea (SEC-10).  
 
Avaluació del compliment de l’objectiu d’Estabilitat Pressupostària. 
 

L’elaboració, aprovació i execució dels pressupostos i demés actuacions que 
afectin a les despeses i ingressos de les Entitats Locals hauran de realitzar-se 
sota el compliment del principi d’estabilitat pressupostària. 
 
L’objectiu d’estabilitat pressupostària, s’identifica amb una situació d’equilibri o 
superàvit computada, al llarg del cicle econòmic, en termes de capacitat de 
finançament d’acord amb la definició continguda al Sistema Europeu de Comptes 
Nacionals i Regionals (SEC-10). 
 
L’avaluació del compliment de l’objectiu d’estabilitat amb motiu de la previsió de la 
liquidació del pressupost de 2021, una vegada realitzats els ajustaments SEC-10, 
que seguidament es detallen, presenta el següent resultat: 
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Codi Min. AJUSTOS SEC   
Previsió a 

31/12/2021

GR000 Ajust per recaptació d'ingressos Capitulo 1 14.527,94 €

GR000b Ajust per recaptació d'ingressos Capitulo 2 9.057,09 €

GR000c Ajust per recaptació d'ingressos Capitulo 3 -141.994,88 €

GR001 (+) Ajust per liquidació PTE - 2008 44.375,88 €

GR002 (+) Ajust per liquidació PTE - 2009 69.440,04 €

GR006 Interessos

GR006b Diferències de canvi

GR015 (+/-) Ajustos pel grau d'execució de la despesa 0,00 €

GR009 Inversions realitzades per compte de la Corporació Local (2)

GR004 Ingressos per venda d' Accions (privatitzacions)

GR003 Dividends y Participacions en beneficis

GR016 Ingressos obtinguts del pressupost de la Union Europea

GR017 Operacions de permuta financera (SWAPS)

GR018 Operacions de reintegrament i execució d'avals

GR012 Aportacions de Capital

GR013 Assumpció i cancel·lació de deutes

GR014 Despeses realitzades en l'ejexercici pendents d'aplicar al pressupost (413 

segons Ordre HAC/1364/2018) -182.524,15 €

GR008 Adquisicions amb pagament ajornat

GR008a Arrendament financer

GR008b Contractes d'associació públic privat (APP's)

GR010 Inversions realitzades per compte d'un altre Administració Pública (3)

GR019 Préstecs

GR020 Devolucions d'ingressos pendents d'aplicar al pressupost 16.601,02 €

GR021 Consolidació de transferències amb altres AAPP

GR099 Altres ajustos

Total ajustos a Pressupost de l'Entitat -170.517,06 €
 

 
En conseqüència, el resultat és de capacitat de finançament segons detall: 
 

Concepte
 Previsió a 

31/12/2021 

Ingressos no financers 25.701.210,70 €

Despeses no financeres 25.094.613,80 €

Diferència entre ingressos i despeses no financeres 606.596,90 €

Ajustos d’acord amb la SEC 95  (+/-) -170.517,06 €

CAPACITAT/NECESSITAT DE FINANÇAMENT (+/-) 436.079,84 €
 

 
Avaluació del compliment de la Regla de la despesa 
 
No s’avalua el compliment de la Regla de la despesa d’acord amb la LO 2/2012 al 
suspendre’s les regles fiscals per l’exercici 2020 i 2021, per acord del Consell de 
Ministres de 6 d’octubre de 2020 i tenint en compte l’Acord del Congrés dels 
Diputats de 20 d’octubre de 2020. 
 
Tot i així, la despesa computable prevista pel 2021 és la que es mostra a 
continuació: 
 
 
 



Acta del Ple de l'Ajuntament del Masnou Sessió núm. PLE2022000002  17 de febrer de 2022 

 

8 

Magnitud
Liquidació 

exercici 2020

Estimació 

liquidació 2021

Obligacions reconegudes netes per ocupacions no financeres

Cap 1. Personal 11.185.889,03 € 11.059.668,86 €

Cap 2. Béns corrents i serveis 8.412.396,83 € 9.685.141,24 €

Cap 3. Despeses  financeres (*) 0,00 € 0,00 €

301 0,00 € 0,00 €

311 0,00 € 0,00 €

321 0,00 € 0,00 €

331 0,00 € 0,00 €

357 0,00 € 0,00 €

Cap 4. Transferències corrents 1.840.526,53 € 2.156.216,71 €

Cap 5. Fons de contingència 0,00 € 0,00 €

Cap 6. Inversions reals 2.191.004,54 € 2.162.400,17 €

Cap 7. Transferències de capital 50.604,35 € 0,00 €

OCUPACIONS NO FINANCERES, EXCLOSOS INTERESSOS (*) 23.680.421,28 € 25.063.426,98 €

Ajustos SEC

(-) Alienació de terrenys i altres inversions reals

(+/-) Inversions realitzades per empreses que no són AP per compte 

de la Corporació Local

(+/-) Execució d'avals

(+) Aportacions de capital 156.000,00 €

(+/-) Assumpció i cancel·lació de deutes

(-) Despeses realitzades en exercicis anteriors i aplicades al pressupost -525.696,12 € 182.524,15 €

(+/-) Pagaments a socis d'Asoc.Públic Privades segons SEC

(+/-) Adquisicions amb pagament ajornat

(+/-) Arrendament financer

(+) Préstecs

(-) Mecanisme extraordinari pagament proveïdors 2012

(-) Inversions realitzades per la Corporació Local per compte d'una altra AP

(+/-) Ajust per grau d'execució del pressupost

(+/-) Altres ajustos

TOTAL AJUSTOS SEC -525.696,12 € 338.524,15 €

OCUPACIONS NO FINANCERES, AJUSTADES I SENSE INTERESSOS 23.154.725,16 € 25.401.951,13 €

(-) Transferències internes a entitats que integren la Corporació 

Local
0,00 €

(-) Despesa finançada amb fons finalistes procedents de UE i altres AP -2.177.482,40 € -1.896.348,64 €

Unió Europea 0,00 € 0,00 €

Estat 0,00 € -49.988,86 €

Comunitats autònomes -1.405.947,89 € -1.153.675,05 €

Diputacions provincials -771.534,51 € -682.684,74 €

Altres 0,00 € -10.000,00 €

DESPESA COMPUTABLE 20.977.242,76 € 23.505.602,49 €

Inversions financerament sostenibles (t-1) 0,00 € 0,00 €

DESPESA COMPUTABLE SENSE IFS 20.977.242,76 € 23.505.602,49 €

Dif despesa computable entre exercici n i n-1 12,05%  
 
(*) Els únics conceptes que s'han de considerar als efectes de despesa computable són 301-311-
321-331-357. 
 

Avaluació del nivell de deute viu al final del període. 
 

Per últim, s’informa sobre el nivell de deute viu al final del període, que es situa 
en:  
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Deute viu al final del període 7.291.792,07 €

Drets Reconeguts Nets de Cap. 1 a 5 25.429.859,14 €

28,67%

 ≤110%

Ràtio endeutament

Límit  
 
Conclusió  
 
Per tant, la previsió és de compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària i el 
nivell de deute, en el marc de previsió d’execució pressupostària de l’exercici 
2021.  
 
Pel que fa a la Regla de la despesa, no s’avalua el seu compliment d’acord amb la 
LO 2/2012 al suspendre’s les regles fiscals per l’exercici 2020 i 2021, per acord 
del Consell de Ministres de 6 d’octubre de 2020 i tenint en compte l’Acord del 
Congrés dels Diputats de 20 d’octubre de 2020.  
 
La despesa computable prevista per la liquidació del pressupost 2021 és de 
23.505.602,49 € i representa un 12,05% més que la presentada en la liquidació 
del pressupost de l’exercici 2020.” 

 
Segon. Donar compte de la comunicació de les dades sobre l’execució del quart trimestre 
del pressupost 2021 al Ministeri d’Hisenda i Funció Pública, dintre del termini establert, 
que és el 31 de gener de 2022.” 
 
Resultat: En resten assabentats. 
 
6. - Aprovació del compte justificatiu corresponent a les aportacions dels Grups 
Municipals exercici 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_202202171858000000_FH.mov&topic=6 

 
Acord:  
 
“L’art.73.3 de la Llei 7/1985, del 2 d’Abril, reguladora de les bases del Règim Local, 
disposa que “A efectos de su actuación corporativa, los miembros de las corporaciones 
locales se constituirán en grupos políticos, en la forma y con los derechos y las 
obligaciones que se establezcan con excepción de aquéllos que no se integren en el 
grupo político que constituya la formación electoral por la que fueron elegidos o que 
abandonen su grupo de procedencia, que tendrán la consideración de miembros no 
adscritos. ...” 
 
Així mateix, disposa que “El Pleno de la corporación, con cargo a los Presupuestos 
anuales de la misma, podrá asignar a los grupos políticos una dotación económica que 
deberá contar con un componente fijo, idéntico para todos los grupos y otro variable, en 
función del número de miembros de cada uno de ellos, dentro de los límites que, en su 
caso, se establezcan con carácter general en las Leyes de Presupuestos Generales del 
Estado y sin que puedan destinarse al pago de remuneraciones de personal de cualquier 
tipo al servicio de la corporación o a la adquisición de bienes que puedan constituir 
activos fijos de carácter patrimonial.” 
 
I afegeix: “Los grupos políticos deberán llevar con una contabilidad específica de la 
dotación a que se refiere el párrafo segundo de este apartado 3, que pondrán a 
disposición del Pleno de la Corporación, siempre que éste lo pida.” 
 

http://videoacta.elmasnou.cat/?meeting=video_202202171858000000_FH.mov&topic=6
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Vist l’acord del Ple de data 25 de juliol de 2019 en el qual es dona compte de la 
constitució dels grups polítics municipals pel present mandat i de l’assignació d’una 
dotació econòmica on s’assignen als grups polítics una quantitat fixa anual de 1.700 € i 
l’import de 500 € anuals per cada membre del grup resultant el següent pel grup 
municipal PSC-Candidatura de Progrés: 
 

  DESPESES GRUPS MUNICIPALS        

      A B C D= A* B E= C+D 

    número 
integrants 
grup 

import fix 
per 
integrant 

Import per 
Grup 
municipal 

fix * 
número 
integrant 

total anyal  

V66756016 ERC-AM -
MES 

9 500 1.700,00 4.500,00 6.200,00 

V66514423 PSC-CP 3 500 1.700,00 1.500,00 3.200,00 

V66606070 C's 2 500 1.700,00 1.000,00 2.700,00 

V67499640 FEM 
MASNOU 

3 500 1.700,00 1.500,00 3.200,00 

V01901024 JxCAT--
UNITS 

3 500 1.700,00 1.500,00 3.200,00 

V66752403 CUP-
AMUNT 

1 500 1.700,00 500,00 2.200,00 

    21       20.700,00 

 
Vist el que disposa la Base 67 de les Bases d’Execució del Pressupost vigent:  
 
“Aquestes quantitats no podran ser destinades a pagaments de remuneracions de 
personal de qualsevol tipus al servei de la Corporació, ni a l’adquisició de béns destinats 
a actius fixes de caràcter patrimonial.  
 
2. A l’inici de l’exercici s’aprovarà el corresponent document comptable AD pels imports 
totals de les aportacions. Per als exercicis en els que es doni canvi de situació, serà 
vigent en el moment que aquesta circumstància sigui aprovada pel Ple de la Corporació. 
Es procedirà al seu pagament una vegada aprovat el reconeixement de l’obligació. 
 
3. Els grups polítics municipals, segons el que estableix l’article 73.3 de la Llei 7/1985, de 
2 d’abril, portaran una comptabilitat específica de la dotació a què fa referència aquesta 
base i justificaran les assignacions rebudes d’acord amb el següent: 
 
a) La justificació de les assignacions es farà anualment, mitjançant la forma d’un compte 
justificatiu emès pel regidor o regidora portaveu del grup, que seguirà el model que 
estableixi la Intervenció municipal i que inclourà les dades d’identificació del grup 
municipal, l’import de l’assignació rebuda durant el període a justificar i una relació dels 
documents justificatius de la destinació de l’assignació. 
 
b) S’adjuntarà també la documentació acreditativa que el grup municipal es troba al 
corrent de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, o autorització per tal 
que la Intervenció municipal realitzi aquesta comprovació. 
 
c) Els justificants de despeses han de complir amb la normativa vigent sobre facturació. 
 
d) S’admetran com a justificables les despeses admeses per la Llei i realitzades, 
facturades i pagades entre el dia 1 de gener de l’exercici en què es rep l’assignació i el 
dia 31 de desembre del mateix exercici. 
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e) En el supòsit de constitució d’una nova Corporació, s’admetran com a despeses 
justificables les realitzades, facturades i pagades des de la data de constitució del grup i 
el dia 31 de desembre de l’exercici. 
 
f) En el cas de cessament de la Corporació, s’admetran com a despeses justificables les 
realitzades, facturades i pagades des del dia 1 de gener de l’exercici en qüestió i la data 
de finalització del mandat. 
 
g) El compte i la còpia dels documents justificatius es presentaran a la Intervenció 
municipal abans del 31 de març de cada any, o abans del 31 de juliol en el cas d’exercici 
de cessament de la Corporació. Aquesta Intervenció procedirà a la seva revisió i a emetre 
un informe per cada justificació. 
 
h) Una vegada emès l’informe de la Intervenció municipal, la documentació justificativa de 
cada assignació i grup serà tramesa al següent Ple ordinari per al seu examen, dació de 
comptes i aprovació. 
 
i) Totes les persones membres del grup municipal responen personalment i subsidiària 
dels imports no justificats o justificats indegudament. 
 
j) Els grups municipals hauran de custodiar els documents justificatius originals de les 
despeses justificades, que podran ser requerits per la Intervenció municipal o pel propi 
Ple de la Corporació. 
 
k) L’import no justificat al final de cada exercici s’incorporarà a l’exercici següent com a 
assignació pendent de justificar. El saldo no justificat al final del mandat del Consistori 
s’haurà de reintegrar a la tresoreria de l’Ajuntament abans del dia 31 de juliol del 
corresponent exercici. 
 
l) No es podrà pagar una nova assignació si no han estat presentades i aprovades pel Ple 
les justificacions de l’exercici anterior.” 
 
Vist que en data 18/11/2021 el Grup Municipal del PSC-CP ha presentat per registre 
d’entrada E2021021599 el compte justificatiu corresponent a l’assignació de l’exercici 
2020 per import de 3.453,00 euros. 
 
Vist que en data 15/12/2021 i 29/12/2021 el Grup Municipal d’ERC-AM-MES ha presentat 
per registre d’entrada E2021023234 i E2021024122 el compte justificatiu corresponent a 
l’assignació de l’exercici 2021 per import de 6.687,91 euros. 
 
Atès que existeix consignació pressupostària adequada i suficient a la naturalesa de la 
despesa. 
 
Vist l’informe de la Intervenció municipal. 
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Serveis Generals amb data 19 
de gener de 2022. 
 
En virtut de tot el que s’ha exposat, el Ple de la corporació adopta, per majoria absoluta, 
dels presents (19), els acords següents: 
 
Primer. Aprovar el compte justificatiu presentat per registre d’entrada E2021021599 del 
Grup Municipal del PSC-CP per import de 2.670,30 € corresponent a l’assignació de 
l’exercici 2020. 
 
Segon. Reconèixer l’obligació per import de 2.670,30 € amb càrrec a l’aplicació 
pressupostaria SG.91200.48005 del pressupost vigent en concepte de l’aportació al grup 
polític municipal del PSC-CP per a l’exercici 2021. 
 



Acta del Ple de l'Ajuntament del Masnou Sessió núm. PLE2022000002  17 de febrer de 2022 

 

12 

Tercer.  Aprovar el compte justificatiu presentat per registre d’entrada E2021023234 i 
E2021024122 del Grup Municipal d’ERC-AM-MES per import de 6.687,91 €  corresponent 
a l’assignació de l’exercici 2021. 
 
Quart. Reconèixer l’obligació per import de 6.200,00€ amb càrrec a l’aplicació 
pressupostaria SG.91200.48005 del pressupost vigent en concepte de l’aportació al Grup 
Municipal ERC-AM-MES per a l’exercici 2022. 
 
Cinquè. Recordar que la finalitat de l’aportació als grups municipals és la de sufragar les 
despeses de l’activitat corporativa dels seus membres amb les limitacions en quant al 
destí senyalades a la part expositiva.  
 
Sisè. Comunicar la Base de Dades Nacional de Subvencions i a la Tresoreria aquests 
acords als efectes escaients.” 
 
Resultat: Aprovat per 14 vots a favor i 5 vots d’abstenció. 
 
Votació 
Els grups municipals d’ERC-AM-AM (9 regidors), PSC-CP (3 regidors) i Cs (2 regidors), hi 
voten a favor. 
 
Els grups municipals Fem Masnou (3 regidors), JxCAT-UNITS (1 regidor) i CUP-AMUNT 
(1 regidora), s’abstenen. 
 
7. - Modificació de les ordenances fiscals reguladores de l’impost sobre l’increment 
de valor dels terrenys de naturalesa urbana i de la taxa per ocupació de terrenys 
d’ús públic. 
 
Les intervencions corresponents a aquest punt de l’ordre del dia es troben enregistrades a la videoacta. Es poden 
consultar a l’enllaç següent: 
 

http://videoacta.elmasnou.cat?meeting=video_202202171858000000_FH.mov&topic=7 

 
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 responen d’una banda a l’adaptació del text de l’Ordenança reguladora 
de l’impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana al que preveu el 
Reial decret Llei 26/2021, de 9 de novembre, que va entrar en vigor el passat 10 de 
novembre de 2021, mitjançant el qual s’ha adaptat el TRLRHL a la jurisprudència del 
Tribunal Constitucional (Sentències 59/2017, 126/2019 i 182/2021) referent a l’impost. 
 
D’altra banda, es modifica l’Ordenança fiscals reguladora de la taxa per ocupació de via 
pública, per tal d’actualitzar-la i per millorar la gestió del cobrament de la taxa a les 
parades del Mercat de Venda no Sedentària. 
 
Aquestes modificacions i novetats més significatives d’aquesta proposta són: 
 
Impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana: 

 Adaptació del text al que preveu el Reial decret Llei 26/2021, de 9 de novembre, 
que va entrar en vigor el passat 10 de novembre de 2021. 

 Increment tant per cent de la bonificació potestativa per transmissió mortis-causa 
habitatge habitual, que passa del 75% al 95%.  

http://videoacta.elmasnou.cat/?meeting=video_202202171858000000_FH.mov&topic=7
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 Increment del tipus, passant del 13,20% al 23%. 
 Supressió dels articles: 12è.- Col·laboració social i 14è.- Recàrrecs 

d’extemporaneïtat i sancions.  
 Actualització dels articles com a conseqüència de les diverses supressions. 

 
Taxa per ocupació de terrenys d’ús públic: 

 Es canvia la forma actual d’exigir les tarifes de les parades del mercat setmanal 
per mensualitats avançades a mensualitats vençudes. 

 Suprimir la disposició transitòria, atès que ja no és d’aplicació.  
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Serveis Generals amb data 9 de 
febrer de 2022. 
 
En virtut de tot el que s’ha exposat, el Ple de la corporació adopta, per majoria absoluta, 
dels presents (20), els acords següents: 
 
A C O R D S 
 
Primer.-  APROVAR provisionalment la modificació de les ordenances fiscals següents: 
 
 IMPOSTOS:  

 

IMPOST SOBRE L’INCREMENT DE VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA 
URBANA 
 
Es procedeix a les modificacions del text per tal d’adaptar-ho al que disposa el Reial 
decret Llei 26/2021, de 9 de novembre: 

 
Article 2n.- Actes no subjectes: 
 
Substituir l’actual redactat del punt 7 
 
7. Les transmissions de terrenys de naturalesa urbana derivades d'operacions a les quals 
resulti aplicable el règim especial de fusions, escissions, aportacions de branques 
d’activitat o aportacions no dineràries especials, a excepció dels terrenys que s'aportin a 
l'empara del que preveu l'article 87 de la Llei 27/2014, de 27 de novembre, de l'Impost 
sobre Societats, quan no estiguin integrats en una branca d'activitat. 
 
Pel seguent: 
 
7. Les transmissions de terrenys de naturalesa urbana derivades d'operacions de fusió o 
escissió d’empreses, així com de les aportacions d’immobles integrats en branques 
d’activitat, a les quals resulti aplicable el règim regulat en el capítol VII del Títol VII de la 
Llei 27/2014, de 27 de novembre, de l’impost sobre societats, a excepció de les previstes 
en l’article 87è del mateix text legal quan no s’integrin en una branca d’activitat. 
 
Substituir l’actual paràgraf després del punt 14 i el redactat del punt 15  
 
En la posterior transmissió dels terrenys esmentats, s'entendrà que el nombre d'anys al 
llarg dels quals s'ha posat de manifest l'increment de valor no s'ha interromput per causa 
de la transmissió derivada de les operacions citades en els apartats anteriors. 
 
15. No es produirà la subjecció a l’impost en les transmissions oneroses de terrenys, 
respecte de les quals el subjecte passiu acrediti la inexistència d’increment de valor, tret 
que l’Administració pugui demostrar que s’ha produït increment de valor. 
 
El subjecte passiu haurà de declarar la transmissió com a no subjecta, així com aportar 
les proves que acreditin la inexistència d’increment de valor. 
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Pel seguent: 
 
En els supòsits de no subjecció a què es refereixen els anteriors apartats, per al càlcul del 
període de generació de l'increment de valor posat de manifest en una posterior 
transmissió del terreny, es prendrà com a data d'adquisició aquella en què es va produir 
l'anterior meritament de l'impost. En conseqüència, en la posterior transmissió dels 
terrenys, s'entendrà que el nombre d'anys al llarg dels quals s'ha posat de manifest 
l'increment de valor no s'ha interromput per causa de la transmissió derivada de les 
operacions no subjectes. 
 
15. No es produirà la subjecció a l'impost en les transmissions de terrenys respecte dels 
quals s'acrediti la inexistència d'increment de valor per diferència entre els valors dels 
esmentats terrenys en les dates de transmissió i adquisició, tret que l'Administració pugui 
demostrar que s'ha produït increment de valor. 
  
L'interessat haurà de declarar la transmissió com a no subjecta, així com aportar els títols 
que documentin la transmissió i l'adquisició. Tindran la condició d'interessats, a aquests 
efectes, les persones o entitats a què es refereix l'article 3r d'aquesta Ordenança. 
 
Per a constatar la inexistència d'increment de valor, com a valor de transmissió o 
d'adquisició del terreny es prendrà el més alt dels següents valors: el que consti en el títol 
que documenti l'operació o el comprovat, en el seu cas, per l'Administració tributària. 
 
Quan es tracti de la transmissió d'un immoble en el qual hi hagi sòl i construcció, es 
prendrà com a valor del sòl, a aquests efectes, el que resulti d'aplicar la proporció que 
representi en la data del meritament de l'impost el valor cadastral del terreny respecte del 
valor cadastral total, i aquesta proporció s'aplicarà tant al valor de transmissió com, en el 
seu cas, al valor d'adquisició.  
 
Per a determinar la inexistència d'increment de valor no podran computar-se les despeses 
o tributs que gravin les esmentades transmissions. 
 
Si l'adquisició o la transmissió hagués estat a títol lucratiu, per a comparar la inexistència 
d'increment de valor, es prendrà el més alt dels següents valors: el declarat en l'Impost 
sobre successions i donacions o el comprovat, en el seu cas, per l'Administració tributària. 
 
En la posterior transmissió dels immobles a què es refereix aquest apartat, per al còmput 
dels anys al llarg dels quals s'ha posat de manifest l'increment de valor, no es tindrà en 
compte el període anterior al de la seva adquisició. 
 
Article 5è.- Beneficis fiscals de concessió obligatòria i quantia fixa 
 
Suprimir el punt 2 per trasllat a l’article 6è beneficis fiscals de concessió potestativa o 
quantia variable: 
 
2. Estan exempts d’aquest impost els increments de valor que es manifestin com a 
conseqüència de les transmissions de béns que es trobin dins del perímetre delimitat com 
Conjunt Històric Artístic, o hagin estat declarats individualment d’interès cultural, segons 
l’establert en la Llei 16/1985, de 25 de juny, del patrimoni històric espanyol, o en la Llei 
9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni cultural català, quan els seus propietaris o 
titulars de drets reals acreditin que han realitzat al seu càrrec obres de conservació, 
millora o rehabilitació en aquests immobles: 

Primera. Que les obres s’hagin fet en els anys en el transcurs dels quals s’hagi posat de 
manifest l’increment de valor, després de l’obtenció de la llicència municipal 
corresponent i de conformitat amb les normes reguladores del règim de protecció 
d’aquesta classe de béns. 
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Segona. Que l’import total de les obres, d’acord amb el pressupost o els pressupostos 
presentats a l’efecte de l’atorgament de la llicència, cobreixin com a mínim l’increment de 
valor. 
 
Tercera. Que les rendes brutes de l’immoble per tots els conceptes i sense excepció no 
excedeixin del percentatge, en relació amb el valor cadastral, igual a l’interès legal del 
diner més un punt en el moment de la meritació. 
 
A la sol·licitud d’exempció, s’hi ha d’adjuntar la prova documental acreditativa del 
compliment de les condicions assenyalades i, si no n’hi ha o si aquesta prova és 
insuficient, la que es consideri adequada en substitució o com a complement d’aquesta 
prova. 
 
Atesa la supressió anterior s’han d’actualtizar la resta de punts, de la manera que el 3 
serà el 2 i així successivament. 
 
Substituir l’actual redactat del paràgraf 4 del punt 3: 
   
No obstant això, en la transmissió de terrenys o en la constitució o transmissió de drets 
reals de gaudiment limitatius del domini a títol lucratiu, la comunicació es podrà efectuar 
en el termini previst a l'apartat 7 de l'article 11è d'aquesta Ordenança, en el supòsit que la 
finalització d'aquest termini excedeixi de l'any natural previst al paràgraf anterior. 
 
Pel següent: 
 
No obstant això, en la transmissió de terrenys o en la constitució o transmissió de drets 
reals de gaudiment limitatius del domini a títol lucratiu, la comunicació es podrà efectuar 
en el termini previst a l'apartat 6 de l'article 11è d'aquesta Ordenança, en el supòsit que la 
finalització d'aquest termini excedeixi de l'any natural previst al paràgraf anterior. 
 
Substituir l’actual redactat de la lletra c) del punt 3: 
 
c) Les Entitats Gestores de la Seguretat Social i les Mutualitats de Previsió Social 
regulades pel Text refós de la Llei d'ordenació i supervisió dels segurs privats, aprovat per 
Reial decret legislatiu 6/2004, de 29 d'octubre. 
 
Pel següent: 
 
c) Les Entitats Gestores de la Seguretat Social i les Mutualitats de Previsió Social 
regulades per la Llei 20/2015, de 14 de juliol, d'Ordenació, supervisió i solvència de les 
entitats asseguradores i reasseguradores. 

 
Article 6è.- Beneficis fiscals de concessió potestativa o quantia variable 
 
Modificar l’article 6è per tal d’actualitzar a normativa i d’incrementar la bonificació del 
75% al 95%, que quedarà redactat de la manera següent: 
 
1. Estan exempts d’aquest impost els increments de valor que es manifestin com a 
conseqüència de les transmissions de béns que es trobin dins del perímetre delimitat com 
Conjunt Històric Artístic, o hagin estat declarats individualment d’interès cultural, segons 
l’establert en la Llei 16/1985, de 25 de juny, del patrimoni històric espanyol, o en la Llei 
9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni cultural català, quan els seus propietaris o 
titulars de drets reals acreditin que han realitzat al seu càrrec obres de conservació, 
millora o rehabilitació en aquests immobles: 
 
Primera. Que les obres s’hagin fet en els anys en el transcurs dels quals s’hagi posat de 
manifest l’increment de valor, després de l’obtenció de la llicència municipal 
corresponent i de conformitat amb les normes reguladores del règim de protecció 
d’aquesta classe de béns. 
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Segona. Que l’import total de les obres, d’acord amb el pressupost o els pressupostos 
presentats a l’efecte de l’atorgament de la llicència, cobreixin com a mínim l’increment de 
valor. 
 
Tercera. Que les rendes brutes de l’immoble per tots els conceptes i sense excepció no 
excedeixin del percentatge, en relació amb el valor cadastral, igual a l’interès legal del 
diner més un punt en el moment de la meritació. 
 
A la sol·licitud d’exempció, s’hi ha d’adjuntar la prova documental acreditativa del 
compliment de les condicions assenyalades i, si no n’hi ha o si aquesta prova és 
insuficient, la que es consideri adequada en substitució o com a complement d’aquesta 
prova. 
 
2. Es concedirà una bonificació del 95% de la quota de l’Impost, en les transmissions de 
terrenys, i en la transmissió o constitució de drets reals de gaudiment limitatiu del domini 
que afectin a l'habitatge habitual del causant realitzades a títol lucratiu per causa de mort 
a favor dels seus descendents de primer grau i adoptats, els cònjuges i els seus 
ascendents de primer grau i adoptants. 
 
A aquests efectes es considera habitatge habitual la residència on figuri empadronat el 
causant. No obstant, s'entendrà que l'habitatge no perd el caràcter d'habitual a efectes 
d'aquesta bonificació, quan la baixa en el padró hagi estat motivada per causes de salut 
suficientment acreditades. 
 
L’habitatge, un traster i fins a dues places d’aparcament es poden considerar 
conjuntament com a l’habitatge habitual, sempre i quan es trobin situats al mateix edifici o 
complex urbanístic. 
 
Les finques a les que li sigui aplicada la bonificació del 95% no es podran transmetre de 
forma onerosa per actes entre vius en el termini de dos anys des que es va realitzar la 
transmissió per causa de mort. Si es realitza transmissió onerosa per pactes entre vius, 
l’Ajuntament realitzarà liquidació definitiva considerant la quantitat ingressada com a 
ingrés a compte. 
 
Els subjectes passius hauran de sol·licitar la bonificació a què es refereix aquest apartat, 
juntament amb la documentació que ho justifiqui, en els terminis previstos a l’apartat 7 de 
l’article 11 d’aquesta Ordenança. 
 
Article 7è.- Base imposable 
Apartats redactats d’acord amb la nova redacció de l’article 107 del TRLRHL que 
estableix un doble sistema de determinació de la base imposable (objectiu i directe): el 
sistema objectiu de determinació de base imposable es converteix en un sistema optatiu, 
atès que només resultarà d’aplicació en aquells supòsits en els que el subjecte passiu no 
sol·liciti l’estimació directa de l’increment de valor. El nou redactat de l’article 7è és el 
següent: 
 

1. La base imposable d'aquest impost està constituïda per l'increment del valor dels 
terrenys de naturalesa urbana manifestat en el moment del meritament i experimentat al 
llarg d'un període màxim de vint anys. 
 
2. Per a determinar la base imposable de l'impost, es multiplicarà el valor del terreny en 
el moment del meritament pel coeficient fixat a l'apartat 8 d'aquest article corresponent al 
període de generació de l'increment del valor. En cas que el període de generació sigui 
inferior a un any, es prorratejarà el coeficient anual tenint en compte el nombre de mesos 
complerts, sense tenir en compte les fraccions de mes. 
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3. En les transmissions de terrenys de naturalesa urbana es considerarà com el seu 
valor, al temps del meritament d'aquest impost, el que tinguin fixat en aquest moment als 
efectes de l'impost sobre béns immobles. 
 
No obstant, quan el valor sigui conseqüència d’una Ponència de valors que no reflecteixi 
modificacions de planejament aprovades amb anterioritat, es podrà liquidar 
provisionalment aquest impost d’acord amb el mateix. En aquests casos, en la liquidació 
definitiva s’aplicarà el valor dels terrenys obtingut conforme als procediments de valoració 
col·lectiva que s’instruïssin, referit al moment del meritament. Quan aquesta data no 
coincideixi amb la data d’efectivitat dels nous valors cadastrals, aquests es corregiran 
aplicant els coeficients d’actualització que corresponguin, establerts a l’efecte en les lleis 
de pressupostos generals de l’Estat. 
 
Quan el terreny, encara que sigui de naturalesa urbana en el moment del meritament de 
l’impost o integrat en un bé immoble de característiques especials, no tingui fixat valor 
cadastral en aquell moment, o, si en tingués, no concordi amb el de la finca realment 
transmesa, a conseqüència d’aquelles alteracions que per les seves característiques no es 
reflecteixin en el Cadastre o en el padró de l’impost sobre béns immobles, conforme a les 
quals s’hagi d’assignar el valor cadastral, l’Ajuntament podrà practicar la liquidació quan el 
dit valor cadastral sigui fixat, referint l’esmentat valor al moment del meritament. 
 
4. En la constitució i la transmissió de drets reals de gaudi limitatius del domini, per 
determinar l'import de l'increment de valor cal prendre la part del valor del terreny 
proporcional als valors dels drets esmentats, calculat mitjançant l'aplicació de les normes 
fixades a l'efecte en l'impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats 
i, en particular, dels preceptes següents: 
 
A) Usdefruit 
 
a) El valor de l’usdefruit temporal es reputarà proporcional al valor dels béns, a raó del 2 

per 100 per cada període d’un any, sense que mai excedeixi el 70 per cent. 
b) En els usdefruits vitalicis, es considera que el valor és igual al 70 per cent del valor 

total del terreny si l'usufructuari té menys de vint anys, minorant, a mesura que l'edat 
augmenta, en la proporció de l'1 per cent menys per cada any més, amb el límit mínim 
del 10 per cent del valor total. 

c) Si l'usdefruit constituït a favor d'una persona jurídica s'estableix per un termini superior 
a trenta anys o per temps indeterminat, s'ha de considerar fiscalment una transmissió 
de plena propietat subjecta a condició resolutòria. 

 
B) Ús i estatge 
 
El valor dels drets reals d'ús i estatge és el que resulta d'aplicar al 75 per cent del valor del 
terreny sobre el que s'han imposar, les regles corresponents a la valoració dels usdefruits 
temporals o vitalicis, segons els casos. 
 
C) Nua propietat 
 
El valor del dret de la nua propietat s'ha de fixar d'acord amb la diferència entre el valor de 
l'usdefruit, ús o estatge i el valor cadastral del terreny. 
 
D) Dret real de superfície 
 
El dret real de superfície s'ha de fixar d'acord amb les regles de l'usdefruit temporal.  
 
E) Altres drets reals  
 
Els drets reals no inclosos en apartats anteriors s'imputaran pel capital, preu o valor que 
les parts haguessin pactat al constituir-los, si fos igual o més alt que el que resulti de la 
capitalització a l'interès legal de la renda o pensió anual, o aquest si aquell fos menor. En 
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cap cas el valor així imputat ha de ser superior al que tinguin determinat en el moment de 
la transmissió a l'efecte de l'Impost sobre béns immobles. 
 
5. En la constitució o transmissió del dret a elevar una o més plantes sobre un edifici o un 
terreny o del dret a construir sota el sòl, sense que això pressuposi l'existència d'un dret 
real de superfície, el quadre de percentatges anuals, previst a l’article 8 d’aquesta 
Ordenança, s’aplicarà sobre la part del valor cadastral que representi, respecte a aquest 
valor, el mòdul de proporcionalitat fixat en l'escriptura de transmissió o, si no n'hi ha, el que 
resulti d'establir la proporció corresponent entre la superfície o volum de les plantes per 
construir en el sòl o el subsòl i la totalitat de superfície o volum edificats un cop construïdes 
aquestes plantes. 
 
En cas que no s'especifiqui el nombre de noves plantes, caldrà atenir-se, per tal d'establir-
ne la proporcionalitat, al volum màxim edificable segons el planejament vigent. 
 
6. En els supòsits d'expropiació forçosa, el percentatge corresponent s'ha d'aplicar sobre 
la part del preu just que correspongui al valor del terreny, llevat que el valor cadastral 
assignat a l'esmentat terreny fos inferior; en aquest cas prevaldrà aquest últim sobre el 
preu just. 
 
7. En cas de substitucions, reserves, fideïcomisos i institucions successòries forals, cal 
aplicar les normes de tributació del dret d'usdefruit, llevat que l'adquirent tingui la facultat 
de disposar dels béns; en aquest supòsit, caldrà liquidar l'impost pel domini ple. 
 
8. Per a determinar la base imposable es multiplicarà el valor del terreny en el moment 
del meritament pel coeficient que correspongui al període de generació de l'increment de 
valor establert en el quadre següent: 
 

Període coeficient Període coeficient 

menys d'1 any 0,14 11 anys 0,08 

1 any 0,13 12 anys 0,08 

2 anys 0,15 13 anys 0,08 

3 anys 0,16 14 anys 0,10 

4 anys 0,17 15 anys 0,12 

5 anys 0,17 16 anys 0,16 

6 anys 0,16 17 anys 0,20 

7 anys 0,12 18 anys 0,26 

8 anys 0,10 19 anys 0,36 

9 anys 0,09 
Igual o superior 
a 20 anys 0,45 

10 anys 0,08 
   

Si com a conseqüència de l'actualització dels coeficients màxims establerts en l'article 
107.4 del TRLRHL, qualsevol dels coeficients aprovats per la vigent ordenança fiscal 
resultés superior al corresponent nou màxim legal, s'aplicarà aquest directament fins que 
entri en vigor la nova ordenança fiscal que corregeixi aquest excés. 
 
9. Quan, a instància del subjecte passiu, conforme al procediment establert a l'article 
104.5 del TRLRHL, es constati que l'import de l'increment de valor és inferior a l'import de 
la base imposable determinada de conformitat amb el que es preveu en aquesta 
ordenança, es prendrà com a base imposable l'import del dit increment de valor. 
 
10. L'import de l'increment de valor obtingut pel subjecte passiu s'obtindrà per la diferència 
entre els valors dels esmentats terrenys en les dates de transmissió i adquisició, prenent 
en cada cas el més alt dels següents valors a comparar: el que consti en el títol que 
documenti l'operació o el comprovat, en el seu cas, per l'Administració tributària. 
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11. Si l'adquisició o la transmissió hagués estat a títol lucratiu, per tal d'obtenir l'import de 
l'increment entre els valors des esmentats terrenys en les dates de transmissió i adquisició, 
es prendrà el més alt dels següents valors a comparar: el declarat a efectes de l'impost 
sobre successions i donacions o el comprovat, en el seu cas, per l'Administració tributària. 
 
12. Per a determinar l'import de l'increment de valor no poden computar-se les despeses o 
tributs que gravin les esmentades transmissions. 
 
13. Quan es tracti de la transmissió d'un immoble en el qual hi hagi sòl i construcció, es 
prendrà com a valor del sòl a aquests efectes, el que resulti d'aplicar la proporció que 
representi en la data del meritament de l'impost el valor cadastral del terreny respecte del 
valor cadastral total, i aquesta proporció s'aplicarà tant al valor de transmissió com, en el 
seu cas, al valor d'adquisició.  
 
Article 8è.- Tipus de gravamen,  quota i percentatge de reducció del valor cadastral 
Substituir l’actual redactat de l’article 8è per tal d’adaptar a la nova redacció de l’article 
107 del TRLRHL, El nou redactat és el següent: 
 
Article 8è.- Tipus de gravamen i quota  
 

La quota serà el resultat d'aplicar a la base imposable el tipus de gravamen del 23,00 per 
cent. 
 
Article 9è.- Període de generació i meritament 
 
Modificar el punt 2, d’acord amb la nova redacció de l’article 107 del TRLRHL, mitjançant 
el qual s’estableix que les plusvàlues generades en un període inferior a un any siguin 
gravades per l’impost. El nou redactat és el següent: 
 
2. El període de generació és el temps durant el qual s'ha fet palès l'increment de valor que 
grava l'impost. Per a la seva determinació es prendran els anys complets transcorreguts 
entre la data de l'anterior adquisició del terreny de què es tracti o de la constitució o 
transmissió igualment anterior d'un dret real de gaudi limitatiu del domini sobre aquest i la 
data de realització del nou fet imposable, sense considerar les fraccions d'any. 
 
En cas que el període de generació sigui inferior a un any, es prendrà el nombre de mesos 
complerts, sense considerar les fraccions de mes.  
 
Suprimir el punt 4 
4. El període de generació no podrà ser inferior a un any. 
 
Article 11è.- Règim de gestió 
 
Suprimir el punt 2 següent: 
 
2. En cas que l’Administració no faciliti, en ser-li sol·licitada, la valoració imprescindible 
per practicar l’autoliquidació, el subjecte passiu ha de presentar la declaració 
corresponent per a la liquidació de l’impost per part de l’Administració. 
 
Atesa la supressió anterior s’han d’actualtizar la resta de punts, de la manera que el 3 
serà el 2 i així successivament. 
 
Suprimir Article 12è.- Col·laboració social 
 
1. Els gestors administratius que hagin subscrit el corresponent conveni de col·laboració, 
podran actuar com a col·laboradors socials de l'ajuntament, a l'empara del que preveu 
l'article 92 de la Llei general tributària.  
 
2. Aquesta col·laboració podrà referir-se a:  
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a) Assistència en la realització de declaracions.  
b) Presentació telemàtica d'autoliquidacions, declaracions, comunicacions i altres 

documents tributaris. 
 
Atesa la supressió anterior l’article 13è.- Comprovació de les autoliquidacions 
passarà a ser l’article 12è que es modifica per tal d’actualitzar-lo. El nou redactat és el 
següent: 
 
Article 12è.- Comprovació de les autoliquidacions 
 

1. L'Administració comprovarà que l'autoliquidació s'hagi efectuat mitjançant l'aplicació 
correcta de les normes reguladores de l'impost, sense que puguin atribuir-se valors, bases 
o quotes diferents de les resultants d'aquestes normes. 

 
2.  L'Administració podrà comprovar els valors declarats per l'interessat o subjecte passiu 
als efectes del que es preveu als articles 104.5 i 107.5 del TRLRHL. 
 
Suprimir Article 14è.- Recàrrecs d’extemporaneïtat i sancions 
 
1. Si l’ingrés o la presentació de la declaració o de l'autoliquidació  s’efectuen un cop 
transcorregut el termini previst a l'article 11.7 d'aquesta Ordenança, sense requeriment 
previ de l'Ajuntament, s'aplicaran els recàrrecs següents: 
 

 Recàrrec únic del 5, 10 o 15 per cent quan s'efectuï, respectivament, dins dels tres, 
sis o dotze mesos següents al final de dit termini. En aquests supòsits s'exclouen 
l'interès de demora i les sancions. 
 

 Recàrrec del 20 per cent quan s'efectuï després dels 12 mesos següents al 
venciment del termini legal per a fer-ho. En aquest supòsit, s’exigiran els interessos 
de demora pel període transcorregut des de el dia següent al termini dels 12 mesos 
posteriors a la finalització del termini establert per a la presentació fins al moment en 
que es practiqui l'autoliquidació. 
 

 L'import d'aquests recàrrecs es reduirà en el 25 per cent sempre que es realitzi 
l'ingrés total de l'import restant del recàrrec i del total del deute de l'autoliquidació 
extemporània o de la liquidació practicada per l'Administració derivada de la 
declaració extemporània, al temps de la seva presentació o en el termini de l'article 
62.2 de la Llei general tributària. 

 
2. La manca d'ingrés en els terminis establerts en aquesta Ordenança del deute tributari 
que resultaria de l'autoliquidació correcta de l'impost constitueix una infracció tributària 
tipificada a l'article 191 de la Llei general tributària, que es qualificarà i sancionarà segons 
disposa l'esmentat article.  
 
3 La manca de presentació de forma completa i correcta de les declaracions i documents 
necessaris perquè es pugui practicar la liquidació d'aquest impost constitueix una 
infracció tributària tipificada a l'article 192 de la Llei general tributària, que es qualificarà i 
sancionarà segons disposa l'esmentat article.  
 
4. La sanció mínima és del 50 per 100 de les quantitats que hagueren deixat d’ingressar-
se. No obstant això, l’esmentada sanció es reduirà en un 30 per 100 quan el subjecte 
infractor manifesti la seva conformitat amb la proposta de regularització que se li formuli. 
 
5. La sanció imposada es reduirà, també, en un 25 % si es realitza l’ingrés total de la 
sanció dins del període de pagament voluntari, sempre que no s’interposi recurs o 
reclamació contra la liquidació o la sanció.  
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6. La resta d'infraccions tributaries que es puguin cometre en els procediments de gestió, 
inspecció i recaptació d'aquest impost es tipificaran i sancionaran d'acord amb el que 
preveu la Llei general tributària i l'Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació 
dels ingressos de dret públic municipals. 
 
Atesa la supressió anterior es modifica la redacció els articles següents: 
 
Article 15è.- Règim de notificació i d’ingrés passarà a ser l’article 13è. amb el redactat 
següent: 
 

Article 13è.- Règim d'ingrés 
 
1. Els òrgans de gestió tributària corresponents han de practicar les liquidacions d’aquest 
impost, si no s’escau l’autoliquidació, les quals s’han de notificar íntegrament al subjecte 
passiu, tot indicant-hi els terminis de pagament i els recursos procedents. 
 

2. L'ingrés s'efectuarà dins dels terminis establerts a l'article 62.2 de la Llei general 
tributària. 
 
Article 16è.- Gestió per delegació passarà a ser l’article 14è. que quedarà redactat de 
la manera següent: 
 
Article 14è.- Gestió per delegació 
 
1.  Si la gestió i recaptació del tribut han estat delegades total o parcialment en la Diputació 
de Barcelona, les normes contingudes als articles anteriors seran aplicables a les 
actuacions que ha de fer l'Administració delegada. 
 
2. L'Organisme de Gestió Tributària establirà els circuits administratius més adients per 
aconseguir la col·laboració de Notaris i Registradors de la Propietat en ordre a conèixer 
puntualment les modificacions de titularitat dominical i conseqüentment practicar les 
liquidacions corresponents. Així mateix, possibilitarà la presentació d'autoliquidacions a 
través de la seu electrònica de l'Organisme. 
  
3.  Els òrgans gestors de l'Organisme de Gestió Tributària comprovaran el compliment de 
tots els requisits necessaris pel gaudiment dels beneficis fiscals de concessió potestativa i 
caràcter pregat d'acord amb el seu esperit i finalitat i, en el supòsit que amb la 
documentació aportada no es consideri suficientment acreditat el compliment dels 
esmentats requisits, amb caràcter previ a la concessió o denegació del benefici fiscal, es 
demanarà informe als serveis municipals corresponents a l'objecte de conèixer o avaluar 
determinades condicions o situacions respecte les quals l'Ajuntament tingui dades 
rellevants o per concretar o aclarir els criteris de concessió de l'esmentat benefici fiscal. 

 
4. Totes  les actuacions de gestió i recaptació que dugui a terme l'Organisme de Gestió 
Tributària s'ajustaran al que preveu la normativa vigent i la seva Ordenança general de 
gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic, la gestió dels quals 
ha estat delegada en la Diputació de Barcelona o es realitza mitjançant col·laboració 
interadministrativa. 
 
5. No obstant l'anterior, en els casos en què la gestió hagi estat delegada en la Diputació 
de Barcelona, l'Ajuntament es reserva la facultat de realitzar per si mateix i sense 
necessitat d'avocar de forma expressa la competència, les facultats d'aprovar 
determinades actuacions singulars de gestió i recaptació, concedir beneficis fiscals, 
realitzar liquidacions per determinar els deutes tributaris o aprovar l'anul·lació, total o 
parcial, de les liquidacions respecte de l'impost aquí regulat, quan circumstàncies 
organitzatives, tècniques o de distribució competencial dels serveis municipals ho facin 
convenient. 
 
 TAXES: 
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TAXA PER OCUPACIÓ DE TERRENYS D'ÚS PÚBLIC 
 
Article 7è. Gestió i ingrés 

Modificar el punt 7, per tal de regular que les quotes s’exigiran per mensualitats 
vençudes. El nou redactat és el següent: 
 
7. Les quotes a les quals fa referència la tarifa de parades en el mercat setmanal, de la 

present ordenança, seran exigibles per mensualitats vençudes, a través d’un padró 
de caràcter mensual i les baixes s’hauran de cursar com a màxim l’últim dia laborable 
del mes per tenir efectes a partir del següent. Els que incompleixin aquesta obligació, 
seguiran subjectes al pagament de l’exacció. 

 
Suprimir la Disposició Transitòria, atès que no és d’aplicació 

 
DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA  
Degut a la crisi sanitària provocada pel COVID-19 i a les mesures de l’estat d’alarma, als 
aprofitaments autoritzats per l’ocupació de terrenys d’ús públic amb taules i cadires amb 
finalitat lucrativa regulats a l’apartat A) de l’article 5è, tot i l’establert en aquesta 
ordenança, se’ls aplicarà de forma excepcional el següent: 
  
1. Les tarifes no s’aplicaran pel període comprés entre el dia 14 de març de 2020 fins a la 

data en què s’aixequin la totalitat de les restriccions en l’ocupació de les terrasses.  
 
2. Una vegada s’aixequin la totalitat de les restriccions en l’ocupació, es realitzaran els 

càlculs per determinar la quota a pagar de la manera següent:  
 

a) Es prendrà com a base la quota total que li correspon pagar a cada aprofitament 
pel tipus de autorització i és dividirà pels mesos que correspongui en cada cas, 
amb la finalitat de trobar la quota a satisfer pels mesos que ha estat possible 
l’ocupació sense cap tipus de restricció.  

 
b) En el cas que la data que s’aixequin la totalitat de les restriccions sigui dins del 

mes, l’import corresponent a aquell mes es dividirà per dies per trobar la part 
proporcional de l’ocupació a pagar i se sumarà al resultat dels mesos sencers.  

 
3. En relació al període comprés entre l’1 gener i 13 de març de 2020, per determinar la 

quota a satisfer es realitzaran els mateixos càlculs fixats en l’apartat anterior.  
 
Segon.-  PUBLICAR, l’anunci en el butlletí oficial de la província i també en un diari de 
gran difusió de la província. 
 
Tercer.-  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. 
 
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, 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 a 
l’endemà de la publicació al BOPB i regiran mentre no s’acordi la modificació o 
derogació.” 
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En aquest punt de l’ordre del dia, sent les 19.09 hores, s’incorpora a la sessió el senyor 
Romà López. 
 
El president sotmet a votació les esmenes presentades pel Grup Municipal de 
JxCAT-UNITS 
 
Resultat: Les esmenes queden rebutjades per 12 vots en contra, 4 vots a favor i 4 vots 
d’abstenció.  
 
Votació: 
El Grup Municipal de JxCAT-UNITS (2 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, 4 vots en contra i 4 vots 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 JxCAT-UNITS (2 regidors) i Cs (2 regidors), hi voten en contra. 
 
Els grups municipals de Fem Masnou (3 regidors) i CUP-AMUNT (1 regidora), 
s’abstenen. 
 
8. - Aprovació inicial de la denominació de la plaça de l'U d'Octubre. 
 
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_202202171858000000_FH.mov&topic=8 

 
Acord:  
 
“Atès que en la reunió de la Comissió d’experts sobre simbologia franquista del 25 
d’octubre de 2016 s’esmenta, en la conclusió tercera: “Suprimir el nomenclàtor següent: 
Plaça del Dud d’Ahumada. Supressió del nom de la plaça per tenir clares al·lusions al cos 
de repressió durant la Dictadura franquista”.  
 
Vist que el dia 23 i 24 de desembre de 2021 l’Alcaldia de l’Ajuntament del Masnou ha 
rebut dues peticions de l’Asssemblea Nacional de Catalunya i d’Òmnium Cultural 
sol·licitant: “que l’actual plaça del Duc d’Ahumada, on l’Ajuntament té previst edificar, 
passi a dir-se Plaça de l’1 d’Octubre”. 
 
Vist que en la reunió del dia 31 de gener de 2022 el Consell Municipal de Patrimoni 
Cultural ha aprovat per unanimitat de totes persones assistents l’informe annexat a la 
convocatòria relatiu a la següent denominació: “posar el nom de plaça de l’U d’Octubre a 
l’actual plaça del Duc d’Ahumada, donant resposta les instàncies presentades per 
l’Assemblea Nacional de Catalunya i a Òmnium Cultural”.  
 
Vist l’informe de la cap de l’Àrea de Comunitat i Persones i secretària del Consell de 
Patrimoni Cultural del Masnou, del dia 31 de gener de 2022.  
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Serveis Generals amb data 9 de 
febrer de 2022. 
 
En virtut de tot el que s’ha exposat, el Ple de la corporació adopta, per majoria absoluta, 
dels presents (20), els acords següents: 

http://videoacta.elmasnou.cat/?meeting=video_202202171858000000_FH.mov&topic=8
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Primer. Aprovar inicialment la denominació de plaça de l’U d’Octubre a l’actual plaça del 
Duc d’Ahumada, d’acord amb l’informe emès per part del Consell de Patrimoni Cultural 
del Masnou. 
 
Segon. Sotmetre aquest expedient a informació pública per un termini de 15 dies hàbils, 
mitjançant la inserció dels anuncis corresponents al Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona (BOPB) i al tauler d’edictes electrònic de l’Ajuntament (e-Tauler), 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 al Museu Municipal de Nàutica, carrer Josep Pujadas 
Truch, 1 A, 08320 El Masnou (Barcelona), de dilluns a divendres de 9 a 14 hores i al 
tauler d’edictes electrònic de l’Ajuntament. 
 
Tercer. Notificar aquest acord als veïns residents en aquesta plaça als efectes que 
puguin comparèixer a l’expedient i formular les al·legacions o suggeriments que estimin 
oportuns. 
 
Quart. Considerar aprovada definitivament la denominació de la plaça en el cas que no 
es presenti cap al·legació o suggeriment, sense necessitat de cap tràmit ulterior i procedir 
a continuació a la seva comunicació a l’INE, Sorea, Correus, Cadastre, Registre de la 
Propietat, i als veïns residents en aquesta plaça.” 
 
Resultat: Aprovat per 15 vots a favor i 5 vots en contra.  
 
Votació 
Els grups municipals d’ERC-AM-AM (9 regidors), Fem Masnou (3 regidors), JxCAT-
UNITS (2 regidors) i CUP-AMUNT (1 regidora), hi voten a favor.  
 
Els grups municipals del PSC-CP (3 regidors) i Cs (2 regidors), hi voten en contra. 
 
9. - Nomenament del Jutge de Pau titular. 
 
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_202202171858000000_FH.mov&topic=9 

 
Acord:  
 
“En data 29 de novembre de 2021 s’ha rebut escrit del Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya informant de la finalització del termini del nomenament de l’actual Jutge/essa 
de Pau titular. Cal procedir, per tant, a la seva elecció.  
 
Vist el que disposa la Llei 6/1985, d’1 de juliol, del Poder Judicial, en els articles 99 al 
103, i el Reglament 3/1995, de 7 de juny, de Jutges de Pau. 
 
Vist l’anunci publicat en el BOPB amb data 21 de desembre de 2021 pel que s’informa de 
l’inici dels tràmits per al nomenament de Jutge/ssa de Pau titular, condicions  i  termini de 
presentació de sol·licituds per part dels interessats. 
 
Vist el certificat de l’Oficina d’Atenció al Ciutadà d’entrada de documents d’aquest 
Ajuntament, manifestant que s’ha presentat el següent interessat: 
 

- Sr. Francesc Xavier Serra i Vigil 
 
Estudiada la sol·licitud presentada i ponderant les diferents circumstàncies personals del 
sol·licitant i la seva idoneïtat per a exercir el càrrec de Jutge de Pau  titular, i considerant 
que reuneix els requisits legals. 

http://videoacta.elmasnou.cat/?meeting=video_202202171858000000_FH.mov&topic=9
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Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Serveis Generals amb data 9 de 
febrer de 2022. 
 
En virtut de tot el que s’ha exposat, el Ple de la corporació adopta, per majoria absoluta, 
dels presents (20), els acords següents: 
 
Primer. Fer proposta de nomenament pel càrrec de Jutge de Pau titular, pel termini de 
quatre anys, a la persona següent: 
 

- Jutge de Pau titular, al senyor Francesc Xavier Serra i Vigil. 
 
Segon. Trametre el present acord al Jutge Degà de Primera Instància i Instrucció de 
Mataró, qui ho elevarà a la Sala de Govern del Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya.  
 
Tercer. Notificar el present acord a la persona interessada.” 
 
Resultat: Aprovat per 19 vots a favor i 1 vot d’abstenció.  
 
Votació 
Els grups municipals d’ERC-AM-AM (9 regidors), PSC-CP (3 regidors), Fem Masnou (3 
regidors), JxCAT-UNITS (2 regidors) i Cs (2 regidors), hi voten a favor.  
 
El Grup Municipal de la CUP-AMUNT (1 regidora), s’absté. 
 
10. - Aprovació de l'increment de les retribucions del personal per a l'any 2022 i 
modificació de la relació de llocs de treball. 
 
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_202202171858000000_FH.mov&topic=10 

 
Acord:  
 
“L’article 19 de la Llei 22/2021, de 28 de desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat 
per a l’any 2022 (LPGE) estableix:  
 
Article 19.Dos. En l’any 2022, les retribucions del personal al servei del sector públic no 
podran experimentar un increment global superior al 2 per cent respecte a les vigents a 
31 de desembre de 2021, en termes d’homogeneïtat per als dos períodes de la 
comparació, tant pel que respecte a efectius de personal com a l’antiguitat del mateix. Les 
despeses d’acció social no es podran incrementar, en termes globals, respecte a les de 
2021. A aquest respecte, es considera que les despeses en concepte d’acció social són 
beneficis, complements o millora distints a les contraprestacions pel treball realitzat la 
finalitat de les quals és satisfer determinades necessitats conseqüència de 
circumstàncies personals del citat personal al servei del sector públic.  
 
Article 19. Quatre. 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 l’esmentat 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’empleat  
c) Les indemnitzacions corresponents a trasllats, suspensions o acomiadaments  
d) Les indemnitzacions o bestretes per despeses que hagués realitzat el treballador  
 

http://videoacta.elmasnou.cat/?meeting=video_202202171858000000_FH.mov&topic=10
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L’esmentat article 19 de la LPGE estableix un màxim d’increment de les retribucions del 
personal al servei del sector públic, les quals no podran experimentar un increment global 
superior al 2 per cent.  
 
L’article 37.1.a) del Reial Decret Legislatiu 5/2015 de 30 d’octubre pel qual s’aprova el 
Text Refós de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic (TREBEP) estableix que seran objecte 
de negociació, entre d’altres, l’aplicació de l’increment de les retribucions del personal al 
servei de les Administracions Públiques que s’estableix a la Llei de Pressupostos 
Generals de l’Estat i de les comunitat autònomes.  
 
L’article 74 del TREBEP disposa que les Administracions Públiques estructuraran la seva 
organització a través de relacions de llocs de treball o altres instruments organitzatius 
similars que comprendran, al menys, la denominació dels llocs, els grups de classificació 
professional, els cossos o escales, en el seu cas, a que estiguin adscrits, els sistemes de 
provisió i les retribucions complementàries.  
 
La mesa general de matèries comunes s’ha reunit el dia 4 de gener de 2022 i ha acordat:  
 
Primer. Incrementar el conjunt de les retribucions salarials i extrasalarials del personal de 
l’Ajuntament del Masnou un 2 per cent respecte les vigents a 31 de desembre de 2021 
d’acord amb l’article 19 de la Lle 22/2021, de 28 de desembre, de Pressupostos Generals 
de l’Estat per a l’any 2022.  
 
Segon. Modificar la relació de llocs de treball aprovada pel Ple de 18 de novembre de 
2021, per tal d’actualitzar el complement específic amb l’increment retributiu de 2022.  
 
En la relació de llocs de treball consta el complement específic de cada lloc de treball, pel 
que en incrementar els conceptes retributius en un 2 per cent cal modificar la relació de 
llocs de treball en el sentit d’actualitzar al complement específic amb aquest increment.  
 
El capítol 1 del pressupost municipal 2022 es va aprovar amb la previsió d’increment del 
2 per cent, pel que les partides pressupostàries disposen de la corresponent consignació 
per a fer front aquest increment retributiu.  
 
L’article 22 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del Règim Local, 
disposa que correspon al Ple l’aprovació de la relació de llocs de treball, la fixació de la 
quantia de les retribucions complementàries fixes i periòdiques del funcionaris.  
 
L’article 283.4 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós 
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya disposa que la relació de llocs de treball 
s'ha de publicar íntegrament al BOP i al DOGC.  
 
El departament de Recursos Humans i Organització ha emès un informe en relació a 
l’increment retributiu i la modificació de la relació de llocs de treball. 
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Serveis Generals amb data 9 de 
febrer de 2022. 
 
En virtut de tot el que s’ha exposat, el Ple de la corporació adopta, per majoria absoluta, 
dels presents (20), els acords següents: 
 
Primer. Incrementar el conjunt de les retribucions salarials i extrasalarials del personal de 
l’Ajuntament del Masnou un 2 per cent respecte les vigents a 31 de desembre de 2021 
d’acord amb l’article 19 de la Llei 22/2021, de 28 de desembre, de Pressupostos 
Generals de l’Estat per a l’any 2022 i l’acord adoptat a la mesa general de negociació de 
matèries comunes.  
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Segon. Modificar la relació de llocs de treball aprovada pel Ple de 18 de novembre de 
2021, per tal d’actualitzar el complement específic amb l’increment retributiu del 2 per 
cent.  
 
Tercer. Publicar la modificació de la relació de llocs de treball al Butlletí Oficial de la 
Província, al Diari Oficial de la Generalitat i a l’e-tauler. 
 
Quart. Traslladar l’acord de modificació de la relació de llocs de treball a l’Administració 
de l’Estat i a la Generalitat de Catalunya. 
 
Cinquè. Notificar el present acord als representants dels treballadors.”  
 
Resultat: Aprovat per 19 vots a favor i 1 vot d’abstenció.  
 
Votació 
Els grups municipals d’ERC-AM-AM (9 regidors), PSC-CP (3 regidors), Fem Masnou (3 
regidors), JxCAT-UNITS (2 regidors) i Cs (2 regidors), hi voten a favor.  
 
El Grup Municipal de la CUP-AMUNT (1 regidora), s’absté. 
 
11. - Compatibilitat de l'empleat 182. 
 
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_202202171858000000_FH.mov&topic=11 

 
Acord:  
 
“La petició de declaració de compatibilitat efectuada el dia 13 de desembre de 2021 pel 
senyor (.../...) adscrit al lloc de treball de tècnic d’obres, per a l’exercici d’una segona 
activitat privada per compte propi com a arquitecte tècnic. 
 
L'article 1.3 de la Llei 53/1984 disposa que l'acompliment d'un lloc de treball pel personal 
inclòs en l'àmbit d'aplicació d'aquesta llei serà incompatible amb l'exercici de qualsevol 
càrrec, professió o activitat, públic o privat, que pugui impedir o menyscabar l'estricte 
compliment dels seus deures o comprometre la seva imparcialitat o independència.  
 
L’article 11.1 de la Llei 53/1984 estableix que el personal comprès en el seu àmbit 
d'aplicació no podrà exercir, per si o mitjançant substitució, activitats privades, incloses 
les de caràcter professional, siguin per compte propi o sota la dependència o al servei 
d'Entitats o particulars que es relacionin directament amb els que desenvolupi el 
Departament, Organisme o Entitat al qual l'interessat estigui adscrit a prestar els seus 
serveis, precisament per evitar que tingui lloc un conflicte d’interès en l’empleat públic, si 
es pogués prevaldre’s del seu lloc de treball en l'Administració, en perjudici de l’interès 
públic.  
 
Realitzada la deguda ponderació, tenint en compte l’objecte professional com a arquitecte 
tècnic, no s’aprecia conflicte d’interessos entre l’exposada activitat privada i l’activitat 
pública que realitza el tècnic d’obres, llevat que aquesta es relacioni directament amb les 
tasques que desenvolupa el departament, l'organisme, l'entitat o l'empresa pública en què 
presta serveis. Tampoc poden ésser objecte de compatibilitat les activitats professionals 
que s'han de prestar a persones a què hom està obligat a atendre en el desenvolupament 
del càrrec públic. 
 
L’article 12.2 de la Llei 53/1984, en relació a l’article 329 i 330, del Decret 214/1990, de 
30 de juliol, estableix que les activitats privades que corresponguin a llocs de treball que 
requereixin la presència efectiva de l'interessat durant un horari igual o superior a la 
meitat de la jornada setmanal ordinària de treball en l'Administració, només podrà 
autoritzar-se quan l'activitat pública sigui com de prestació a temps parcial. El que, a 

http://videoacta.elmasnou.cat/?meeting=video_202202171858000000_FH.mov&topic=11
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sensu contrari vol dir que quan la jornada a l'Ajuntament és la normal a temps complet, 
només podria autoritzar-se la compatibilitat si la jornada o horari de l'activitat privada és 
inferior a la meitat. 
 
El lloc de tècnic d’obres no percep un complement específic pel factor d'incompatibilitat 
conforme l’article 14 de la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del 
personal al servei de l’Administració de la Generalitat.  
 
El senyor (.../...) ocupa a l’Ajuntament un lloc de treball que té assignat una tipologia de 
jornada de 37,50 hores setmanals, i la dedicació com a arquitecte tècnic seria de 15 
hores setmanals, i per tant inferior a la meitat de la jornada a l’Ajuntament. 
 
L’article 11 de la Llei 21/1987, de 26 de novembre, regula l’autorització del personal inclòs 
en l'àmbit d'aquesta Llei per a l'exercici d'activitats privades.  
 
L’informe emès pel departament de Recursos Humans i Organització.  
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Serveis Generals amb data 9 de 
febrer de 2022. 
 

En virtut de tot el que s’ha exposat, el Ple de la corporació adopta, per majoria absoluta, 
dels presents (20), els acords següents: 
 
Primer. Autoritzar el senyor (.../...) la compatibilitat de l’activitat privada per compte propi 
declarada el dia 13 de desembre de 2021 per a la realització de tasques d’arquitecte 
tècnic, sempre que les mateixes tinguin lloc, necessàriament, fora de la seva jornada de 
treball com a tècnic d’obres, i condicionada a l’estricte compliment de les obligacions 
següents:  
 

 En cap cas l’activitat privada  no impedirà ni menyscabrà l’estricte compliment 
dels deures de l’empleat públic ni en comprometrà la imparcialitat ni la 
independència. 

 L’activitat privada no podrà tenir cap relació amb els assumptes que la persona 
conegui per raó del càrrec. 

 No podrà desenvolupar activitats privades que es relacionin directament amb 
les que desenvolupa en el departament, l'organisme, l'entitat o l'empresa 
pública en què presta serveis. 

 No poden ésser objecte de compatibilitat les activitats professionals que s'han 
de prestar a persones a què hom està obligat a atendre en el 
desenvolupament del càrrec públic. 

 L’activitat privada no podrà realitzar-se al municipi del Masnou. 
 

Segon. Que qualsevol canvi en l’objecte de l’autorització, haurà de ser comunicat a 
aquesta corporació per l’empleat públic, als efectes d’analitzar si la mateixa continua sent 
compatible amb l’activitat pública realitzada pel mateix, així com pel que fa al règim de 
cotitzacions. 
 
Tercer. Notificar aquest acord a la persona interessada.” 
 
Resultat: Aprovat per 14 vots a favor, 1 vot en contra i 5 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 (2 regidors), 
s’abstenen. 
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12. - Modificació del sistema d’actualització de les assistències dels regidors. 
 
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_202202171858000000_FH.mov&topic=12 

 
Acord:  
 
“En la sessió del Ple de data 25 de juliol de 2019 es van aprovar els imports 
corresponents a les assistències efectives dels membres de la Corporació sense 
dedicació que preveu l’art. 75.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de 
règim local, i s’establia que la seva actualització seria anual d’acord amb la variació de 
l’IPC a Catalunya.  
 
S’ha considerat oportú modificar aquest sistema d’actualització pel previst a les lleis de 
pressupostos generals de l’Estat pel personal al servei de l’administració. Val a dir que 
aquest és el mateix sistema que es va determinar en el mateix acord pels regidors amb 
dedicació exclusiva i parcial. 
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Serveis Generals amb data 9 de 
febrer de 2022. 
 
En virtut de tot el que s’ha exposat, el Ple de la corporació adopta, per majoria absoluta, 
dels presents (20), els acords següents: 
 
Primer. Modificar el sistema d’actualització de les assistències dels regidors sense 
dedicació establert al segon paràgraf de l’acord segon adoptat en el Ple de data 25 de 
juliol de 2019 com segueix: 
 
On deia: 
 
“Totes les assistències anteriors s’actualitzaran anyalment d’acord amb la variació de 
l’IPC a Catalunya.”       
 
Ha de dir: 
 
“Totes les assistències anteriors s’actualitzaran anyalment d’acord amb l’increment que 
s’estableixi pels empleats públics a les lleis de pressupostos generals de l’Estat.” 
 
Segon. Determinar que la modificació anterior tindrà vigència amb efectes 1 de gener de 
2022. 
 
Tercer. Publicar-ho a l’e-Tauler i al Butlletí d’informació municipal, i donar-ne difusió al 
portal de transparència de la web municipal, tot als efectes del seu general coneixement.” 
 
Resultat: Aprovat per 14 vots a favor, 3 vots en contra i 3 vots d’abstenció. 
 
Votació 
Els grups municipals d’ERC-AM-AM (9 regidors), PSC-CP (3 regidors) i Cs (2 regidors), hi 
voten a favor. 
 
El Grup Municipal de Fem Masnou (3 regidors), hi vota en contra. 
 
Els grups municipals de JxCAT-UNITS (2 regidors) i CUP-AMUNT (1 regidora), 
s’abstenen. 
 
 
 
 

http://videoacta.elmasnou.cat/?meeting=video_202202171858000000_FH.mov&topic=12
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13. - Aprovació de la diagnosi i el Pla de treball del Projecte Educatiu 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_202202171858000000_FH.mov&topic=13 

 
Acord:  
 
“L’Ajuntament del Masnou ha volgut dotar el municipi del seu propi projecte educatiu. Per 
la seva elaboració, es va sol·licitar a la Diputació de Barcelona el suport tècnic 
Ecosistemes educatius locals, concedit en el marc del Catàleg de la Xarxa de Governs 
Locals 2020.  
 
Mitjançant aquest recurs s’ha desenvolupat la diagnosi i pla de treball del Projecte 
Educatiu de Municipi a través de processos oberts i participatius amb la ciutadania i 
basant-se en els principis de la Carta de Ciutats Educadores i els Objectius de 
Desenvolupament Sostenible 2030 de Nacions Unides. 
 
En data 16 de desembre de 2021 el Ple municipal va aprovar sol·licitar l’admissió a 
l’Associació Internacional de Ciutats Educadores amb l’objectiu de treballar conjuntament 
amb la ciutadania per aconseguir una vila educadora que fomenti l’assumpció dels 
principis bàsics de la Carta de Ciutats Educadores per a l’impuls educatiu del municipi. 
 
El Projecte Educatiu del Masnou parteix d’un plantejament inicial en quatre àmbits de la 
vida educativa a la vila: la vida escolar, l’educació fora de l’horari lectiu, la Transició 
Escola-Treball (TET) i l’educació al llarg de la vida, i la vila educadora. A més, 
s’incorporen dos elements que l’enriqueixen, com són: els principis de la nova Carta de 
Ciutats Educadores (2020) i els Objectius de Desenvolupament Sostenible 2030 de 
Nacions Unides. 
 
En la primera etapa de desenvolupament del PEM s’ha dut a terme la diagnosi del 
projecte amb la següent metodologia: 

- Compromís polític del conjunt del Consistori en el projecte.  
- Treball tècnic transversal durant tot el procés.  
- Comunicació social del PEC a la comunitat educativa i a la ciutadania.  
- Estratègies participatives diverses per empoderar la ciutadania com a agent 

educador.  
- Veracitat, diversitat i vigència de les fonts d’anàlisis estadística.  
- Sostenibilitat del projecte participatiu. 

 
El procés de treball ha seguit les següents fases: 
1. Diagnosi inicial 
2. Jornada participativa i treball de camp 
3. Fòrum Educatiu Local i definició del Projecte Educatiu del Masnou 
 
D’aquesta diagnosi inicial en sorgeixen quatre documents que analitzen la realitat del 
municipi: el mapa social del Masnou, el mapa de la realitat educativa del Masnou, el 
mapa d’agents i recursos educatius del Masnou i el mapa de visions del Masnou. 
 
Resultat de la jornada participativa i del treball de camp amb ciutadania, personal tècnic 
de l’ajuntament, grup impulsor i grup motor es conclouen els reptes educatius del municipi 
dividits en tres àmbits que consten detallats en l’informe de la tècnica d’educació de data 
25 de gener de 2022. 
 
Del Fòrum Educatiu Local celebrat el passat 23 d’octubre de 2021 van sorgir projectes 
per a abordar els reptes educatius que es treballaran en grups formats per persones del 
municipi que impulsaran juntament amb l’administració local propostes relacionades amb 
la mobilitat, la història viva del poble, les transicions educatives o la salut. 

http://videoacta.elmasnou.cat/?meeting=video_202202171858000000_FH.mov&topic=13
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Com a resultat de tota aquesta primera etapa de diagnosi del projecte educatiu del 
Masnou s’ha creat una taula de treball amb les accions previstes per a desenvolupar els 
propers anys 2022 – 2026. 
 
Vist l’informe de la tècnica d’educació de data 25 de gener de 2022. 
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Comunitat i Persones amb data 
9 de febrer de 2022. 
 
En virtut de tot el que s’ha exposat, el Ple de la corporació adopta, per majoria absoluta, 
dels presents (20), l’acord següent: 
 
Únic. Aprovar la diagnosi del PEM que inclou l’Informe final d’Elaboració del Projecte 
Educatiu del Masnou, els Reptes Educatius del Masnou i el Pla de Treball del Projecte 
Educatiu del Masnou 2022-2026.” 
 
Resultat: Aprovat per 17 vots a favor i 3 vots d’abstenció.  
 
Votació 
Els grups municipals d’ERC-AM-AM (9 regidors), PSC-CP (3 regidors), JxCAT-UNITS (2 
regidors), Cs (2 regidors) i CUP-AMUNT (1 regidora), hi voten a favor.  
 
El Grup Municipal de Fem Masnou (3 regidors), s’absté. 
 
14. - Resolució d'al·legacions sobre l'expedient del canvi de la forma de gestió del 
servei d'escoles bressol municipals i aprovació definitiva del canvi de la forma de 
gestió de les escoles bressol municipals. 
 
Les intervencions corresponents a aquest punt de l’ordre del dia es troben enregistrades a la videoacta. Es poden 
consultar a l’enllaç següent: 
 

http://videoacta.elmasnou.cat?meeting=video_202202171858000000_FH.mov&topic=14 

 
Acord:  
 
“Vist que el Ple de l’Ajuntament del Masnou de data 18 de novembre de 2021 va aprovar 
inicialment el canvi de la forma de gestió de les escoles bressol municipal, assumint la 
gestió directa per la pròpia organització.  
 
En aquest mateix Ple es va acordar sotmetre a informació pública l’expedient del canvi de 
la forma de gestió del servei d’escoles bressol municipal.  
 
Atès que durant el termini d’exposició al públic de l’expedient (del 2 de desembre al 17 de 
gener) per mitjà d’anunci publicat al BOPB, en data 1 de desembre de 2021, es varen 
presentar al·legacions per part de l’empresa KOALA SOLUCIONES EDUCATIVAS, S.A., 
el dia 10 de gener de 2022 amb núm. de registre d’entrada E2022000253.  
 
El Secretari de l’Ajuntament i la tècnica de Comunitat i Persones han emès informe jurídic 
en data 28 de gener de 2022, en resta a les esmentades al·legacions, que es transcriu a 
continuació en aplicació de l’article 88.6 de la Llei 39/2015 del Procediment Administratiu 
Comú de les Administracions Públiques:  

 

“Informe relatiu a les al·legacions efectuades per l’empresa KOALA SOLUCIONES 
EDUCATIVAS, S.A.,  en el tràmit d’informació pública de l’expedient relatiu al canvi 
de la forma de gestió de les escoles bressol municipals.  
 
I. Antecedents 
 

http://videoacta.elmasnou.cat/?meeting=video_202202171858000000_FH.mov&topic=14


Acta del Ple de l'Ajuntament del Masnou Sessió núm. PLE2022000002  17 de febrer de 2022 

 

32 

1. En data 18 de novembre de 2021 el Ple de l’Ajuntament del Masnou va aprovar 
inicialment l’expedient relatiu al canvi de forma de gestió del servei d’escoles bressols 
municipals en el sentit d’assumir la gestió directa per la pròpia organització.  
 

2. En el període d’informació pública d’aquest expedient amb data 10 de gener 2022, 
mitjançant registre d’entrada de l’Ajuntament del Masnou núm. E2022000253, 
l’empresa KOALA SOLUCIONES EDUCATIVAS, S.A. (en endavant KOALA) ha 
presentat un  escrit d’al·legacions a aquest acord adoptat pel Ple del Consistori.  
 

3. L’objecte d’aquest informe és donar resposta a les al·legacions presentades per 
KOALA.  

 
II. Resum de les al·legacions presentades per KOALA 
 
Les al·legacions formulades per KOALA, en resum, argumenten la il·legalitat del canvi de 
la forma de gestió acordat inicialment per aquest Ajuntament pels motius següents, segons 
addueix:  
 

1. L’expedient de modificació de la forma de gestió no justifica la major eficiència de 
la gestió directa tal i com recull la Llei orgànica 2/2012, d’estabilitat pressupostària 
i sostenibilitat financera i la Llei 27/2013 de racionalització i sostenibilitat de 
l’Administració Local .  
 

2. Possible infracció de la legislació i dels principis d’accés a la funció pública en el 
procediment de subrogació de les treballadores. 
 

III. Consideracions 
 
Primera. L’eficiència en el canvi de la forma de gestió.  
 
L’escrit de KOALA recull a la seva al·legació primera el següent:  
 

“TERCERA.- Com a principal al·legació, cal destacar que de la lectura de 
l’expedient s’extreu que aquest incórrer en vicis substantius derivats de la falta de 
concurrència del requisit de major sostenibilitat i eficiència doncs la Memòria 
justificativa de la gestió directa no justifica el canvi de gestió des del punt de vista 
del respecte als principis d’eficiència i eficàcia, motiu suficient que impedeix 
l’aprovació definitiva del canvi de la forma de gestió, doncs aquesta seria nul·la de 
ple dret.” 
 

KOALA al·ludeix a la manca de justificació del principi d’eficiència en la memòria 
justificativa de l’expedient del canvi de la forma de gestió de les escoles bressol.  
 
Aquesta al·legació la fonamenten en l’article 135 de la Constitució espanyola, la Llei 
orgànica 2/2012 d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera i la Llei 27/2013, de 27 
de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració local.  
 
En primer lloc es vol fer esment a que el canvi de la forma de gestió del servei d’escoles 
bressol municipal es produeix al termini del període establert pel contracte de concessió 
de serveis, al terme de la finalització del contracte es produeix una “finestra d’oportunitat” 
per part de l’ens titular del servei, l’ajuntament del Masnou, que pot aprofitar per estudiar i 
establir un nou criteri de funcionament d’aquest servei.  
 
En aquest sentit l’Ajuntament del Masnou decideix modificar pel futur la forma de gestió 
assumint la realització directa del servei d’escoles bressol municipals, fent us de la 
potestat d’autoorganització dels ens locals recollida a l’article 4 de la Llei 7/1985.  
 
Es important fer esment al fet que no hi ha un rescat anticipat de la concessió, sinó que 
ens trobem en el marc de la lliure autonomia de l’entitat local per decidir com gestionar els 
serveis públics, tal i com estableix l’article 188 del Reglament d’obres, activitats i serveis 
dels ens locals (ROAS). 
 
Així mateix l’article 85 de la Llei 7/1985 reguladora de les bases del règim local, estableix 
que els serveis públics de competència local s’han de gestionar de la forma “més 
sostenible i eficient”. 
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Es rellevant remarcar que no trobem a l’ordenament jurídic espanyol una definició legal 
d’eficiència, tanmateix, i seguint la normativa al·legada per KOALA, l’article 7 de la Llei 
orgànica 2/2012 disposa que la gestió dels recursos públics està orientada per l’eficàcia, 
l’eficiència, l’economia i la qualitat, per a la qual cosa s’han d’aplicar polítiques de 
racionalització de la despesa i de millora de la gestió del sector públic. En el punt 3 del 
mateix article es fa esment a “el compliment de les exigències d’estabilitat pressupostària i 
sostenibilitat financera”.  
 
Atenent  a la normativa europea, la directiva 2014/23/UE de 26 de febrer en el seu article 2 
disposa que “la present directiva reconeix el principi de llibertat d’administració de les 
autoritats nacionals, regionals i locals, de conformitat amb el dret nacional i de la Unió. 
Aquestes autoritats tenen llibertat per decidir la millor manera de gestionar l’execució 
d’obres o la prestació de serveis, en particular garantint un alt nivell de qualitat, seguretat i 
accessibilitat econòmica, la igualtat de tracte i la promoció de l’accés universal i dels drets 
dels usuaris en els serveis públics. Aquestes autoritats poden optar per realitzar les seves 
funcions d’interès públic amb recursos propis o en col·laboració amb altres autoritats o 
confiar-les a operadors econòmics”.  
 
Així doncs tenint en compte la potestat d’autoorganització de les entitats locals i la 
necessitat de buscar l’equilibri entre el criteri econòmic dels costos i l’objectiu general 
d’una prestació eficaç dels serveis públics, tal i com estableix l’article 32.1 de la 
Constitució espanyola, es fan les següents consideracions: 
 
Primera.- El canvi de la forma de gestió de les escoles bressol municipal s’ha dut a terme 
amb el màxim respecte a l’ordenament jurídic, seguint en tot moment les obligacions 
legals establertes a l’article 85.2 LRBRL i al procediment previst al ROAS, tal i com es pot 
concloure de l’expedient.  
 
Segona.- Respecte els aspectes materials que ha de contenir l’expedient, en concret la 
memòria justificativa del canvi de la forma de gestió, entre els quals la justificació de la 
major eficiència de la gestió directa:  
 

- Al llarg de la memòria justificativa es poden observar diferents punts en els quals 
es presenta el fet que la gestió directa aconsegueix una prestació del servei amb 
millor relació qualitat preu. Sí és cert, i es presenta així al llarg de tota la memòria 
justificativa que s’inclou en l’expedient, que la gestió directa implica un increment 
de la despesa, però al mateix temps, i també es recalca a la memòria, aquest 
augment es degut en la major part a un increment de les retribucions laborals que 
percebran les treballadores del servei.  

 
Tercera.- Volem remarcar la llibertat d’opció condicionada (per l’eficiència i la sostenibilitat) 
que tenen els ajuntaments per decidir la forma (directa o indirecta) en que han de prestar-
se els seus serveis públics. 
 
Aquesta llibertat d’opció ha estat confirmada per la Sentència del Tribunal Constitucional 
(STC) nº 41/2016 que va desestimar el fet que l’article 85.2 de la Llei 7/1985 vulneres 
l’autonomia local i al respecte fa la següent afirmació: “condiciona la autonomia local, pero 
no la vulnera en absoluto. Los entes locales conservan amplios espacios de opciones 
organizativa. No pueden ponerse reparos a la previsión de un informe del interventor local 
que valore la sostenibilidad financiera.. pues todo ello se ajusta plenamente a los 
principios generales de buena gestión financiera parcialmente consitutcionalizados en el 
artículo 31.2 de la CE.”  
 
Atenent a la jurisprudència del TC cal fer esment al fet que els principis de sostenibilitat i 
eficiència condicionen la decisió sobre la forma de gestió dels serveis públics, però no fins 
al punt de fer perdre el marge de discrecionalitat del qual gaudeix el ple del consistori. 
Aquí volem fer menció a que discrecionalitat i arbitrarietat són conceptes antagònics, tal 
com va recollir la sentència del Tribunal Suprem de 4 de juliol de 1986.  
 
Referent a la discrecionalitat de l’ens local per decidir la forma de gestió dels serveis 
públics, el Consell d’Estat en el seu dictamen nº 338/2014 va declarar que “la eficiència 
en la gestió dels serveis públics no obliga a optar per la forma de gestió que suposi 
una menor inversió, sinó per aquella que permeti aconseguir la millor relació entre els 
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costos previstos i els resultats esperats, dins d’un escenari de sostenibilitat financera de 
l’Hisenda local en el seu conjunt” 

 
Per aquests motius a l’hora de decidir la forma de gestió del servei s’han avaluat no només 
els costos, sinó també la qualitat del servei, tenint en compte altres factors a més dels 
econòmics entre els quals:  
 

- La gestió directa de les dues EBM suposa tenir el govern d’un servei públic i 
eliminar un tercer element que s’interposa entre usuari i administració. Aquesta 
governança per part de l’ajuntament ha de beneficiar als usuaris.  

 
- Es produeix una millora suplementària de caire social, donat que es produeix una 

millor percepció de la situació de les persones treballadores, amb un increment de 
la seva remuneració que és un dels elements a considerar.  

 
- La gestió per la pròpia organització facilita el treball en xarxa entre els diferents 

departaments municipals per a la detecció i resolució de problemàtiques que 
puguin ser detectades en el marc del dia a dia de les escoles bressol, com 
necessitats econòmiques, de salut o socials que puguin ser detectades es podrà 
respondre amb rapidesa i amb polítiques públiques de proximitat, equitat i de 
cohesió social adaptades de manera individual.  

 
- L’ajuntament amb la gestió directa assumeix la corresponsabilitat educativa, junt 

amb les altres administracions públiques. Comporta més apropament al públic, 
més transparència, més control ciutadà, més participació, permet optimitzar 
més els recursos, fa més fàcil detectar necessitats i respondre amb polítiques de 
proximitat, adequades a l’entorn.  

 
Els canvis que es produeixen a la societat, sovint estan provocats per factors diversos, 
tenir coneixement i poder actuar ràpid permet minimitzar les conseqüències per a l’entorn 
immediat, ja sigui material o immaterial. Un contracte amb una empresa, signat en unes 
condicions determinades i rígides, pot ser un impediment per fer canvis quan són 
necessaris.  
 
La gestió directa s’impulsa amb la voluntat d’aplicar estratègies integrals per afrontar la 
demanda social i els canvis demogràfics i culturals, adaptant l’estructura i l’organització als 
requeriments socioculturals, laborals i econòmics de cada moment.  
 
El canvi de forma de gestió no afecta negativament la situació econòmico-financera de 
l’Ajuntament, ni en el compliment del principi d’estabilitat pressupostària tal i com va 
confirmar l’informe conjunt de Secretaria i Intervenció de data 29 d’octubre de 2021, que 
es troba incorporat a l’expedient de modificació de la forma de gestió, a continuació es 
transcriu la part de l’informe a la qual es fa referència:  
 

“L’ajuntament del Masnou compleix els requisits de morositat i les regles fiscals de 
la LOEPSF, d’acord amb la informació trimestral i de marc pressupostari 
subministrada al Ministeri d’Hisenda. Per l’exercici 2022, no tindrà afectació en 
l’estabilitat pressupostaria i sostenibilitat financera atès que les despeses i 
ingressos relacionats amb la prestació del servei ja s’inclouen en el projecte de 
pressupost per a l’exercici 2022 i aquest es sotmet al compliment de l’estabilitat 
pressupostaria. No obstat, l’informe definitiu s’emetrà en el moment d’aprovació 
del pressupost.” 

 
Per tant, en el projecte de pressupost per a l’exercici 2022 es compleix l’estabilitat 
pressupostaria, i pel que fa al pressupost definitivament aprovat s’ha emès informe 
829/2021 de data 3 de novembre de 2021 sobre el compliment dels requisits de la Llei 
Orgànica 2/2012, que consta en l’expedient d’aprovació del pressupost per a l’exercici 
2022, on conclou que, per una banda l’Ajuntament del Masnou assoleix l’objectiu 
d’estabilitat pressupostària amb una capacitat de finançament al pressupost de 195.206,52 
€ i consolidat per 330.118,32 € i per altra assoleix l’objectiu de deute amb una ràtio 
d’endeutament sobre el nivell d’ingressos corrents del 32,22 % i consolidat per 31,24 %. 
 
Així doncs, queda acreditat en el pressupost 2022, moment en que es realitza el canvi de 
la forma de gestió, que l’Ajuntament del Masnou compleix amb les regles fiscals, 
l’estabilitat pressupostària i la sostenibilitat financera.  
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No obstant l’anteriorment expressat, el Consell de Ministres de 27 de juliol de 2021 va 
acordar sol·licitar al Congrés dels Diputats l’apreciació de la situació d’emergència 
extraordinària prevista a l’article 135.4 de la Constitució, que comporta la pròrroga de la 
suspensió de les regles fiscals per a l’exercici de 2022. El Congrés dels Diputats ha 
apreciat aquesta situació per majoria absoluta dels seus membres en el Ple de 13 de 
setembre de 2021. 
 
No ens podem quedar amb l’objectiu de maximització del benefici econòmic que té 
l’empresa privada per tal de establir els paràmetres d’eficiència, tenint en compte la 
globalitat de tots els altres elements qualitatius, exposats en els paràgrafs anteriors, ens 
condueix a l’eficiència del servei.   
 
Segona. La possible vulneració de la legislació d’accés a la funció pública.  
 

L’escrit de KOALA recull en el seu escrit d’al·legacions, el següent: 

 

“QUARTA.- Com a segona al·legació, exposar la possible infracció de la legislació 

i els principis d’accés a la funció pública. [...] En tot cas, a l’expedient no consta 

cap referència explícita sobre la naturalesa de la nova relació jurídic-laboral que 

s’establirà entre els treballadors subrogats i l’administració municipal, en el sentit 

del seu enquadrament concret en alguna de les categories d’empleat públic 

previstes al Text Refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic.  

 

Davant d’aquesta omissió, es pot deduir una possible inaplicació dels principis, 

d’igualtat mèrit i capacitat en l’accés a l’empleat públic determinats 

constitucionalment, en cas que el personal subrogat amb contracte indefinit amb 

KOALA SOLUCIONES EDUCATIVAS, S.A., fos considerat com a treballador 

indefinit no fix, categoria no prevista la normativa d’aplicació i d’origen 

jurisprudencial.”   

 

KOALA planteja la possible infracció dels principis d’igualtat, mèrit i capacitat en l’accés a 

l’ocupació pública, en el moment de la subrogació de les treballadores de les escoles 

bressol municipals.  

 

Al respecte, val a dir que es cert que es pot donar una contradicció entre els principis 

d’igualtat, mèrit i capacitat que han de presidir l’accés a l’ocupació pública, consagrats als 

articles 23.2 i 103.3 de la Constitució, i la protecció dels drets dels treballadors, en especial 

el de l’estabilitat a la feina, protegits per la normativa europea, en especial la Directiva 

2001/23/CE del Consell, sobre l’aproximació de legislacions dels Estats Membres relatives 

al manteniment dels drets dels treballadors en cas de traspassos d’empreses, de centres 

d’activitats o de parts d’empreses o de centres d’activitats.  

 
Actualment manca una legislació que abordi aquesta qüestió, motiu pel qual ens hem de 

remetre a la jurisprudència (SAN de 29 d’octubre de 2013; STSJ de les Illes Balears, de 8 

de maig de 2014, entre d’altres) la qual ha creat la figura de treballador indefinit no fix de 

plantilla, que s’ha estès en els nostres tribunals per atendre la situació del treballador que, 

sense frau de llei de cap mena, sinó per estricte aplicació de la normativa comunitària, és 

subrogat, passant a prestar servei a l’administració pública amb motiu de processos de 

assumpció de la gestió directa dels serveis públics.  

 
Si bé aquesta figura planteja algun inconvenient al ser una figura de creació jurisprudencial 
no recollida a cap precepte normatiu, aquesta situació és de caràcter temporal ja que 
l’Ajuntament està obligat, atenent a l’article 70 EBEP, a incloure la plaça que ocupa el 
treballador indefinit no fix a la corresponent oferta de treball i a convocar els processos 
selectius per cobrir-la amb subjecció als principis d’igualtat, mèrit i capacitat.  
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Vista la STC 122/2018, i tal i com recull part de la doctrina
1
, la figura del indefinit no fixa, 

tot i ser una figura de creació jurisprudencial i plena de llacunes, actualment i atenent a la 
sentència citada ja no requereix de resolució judicial per tal de ser reconeguda i es 
presenta com l’única eina a l’abast per poder donar resposta  a la situació plantejada en 
els procediments de modificació de la forma de gestió d’assumpció de la gestió directa.  
 
En aquest sentit les places que s’han creat al assumir la gestió directa de les escoles 
bressol s’inclouran a l’oferta pública d’ocupació 2022, tal i com s’indica a l’informe emès 
per la Cap de Recursos Humans de l’Ajuntament del Masnou en data 27 de gener de 2022 
que transcrit literalment diu: 
 

“Antecedents  
 
L’empresa Koala Soluciones Educativas, S.A. ha presentat al·legacions contra 
l’acord del Ple de 18 de novembre de 2012 pel que s’aprova inicialment l’expedient 
relatiu al canvi de forma de gestió del servei d’escoles bressols municipals en el 
sentit d’assumir la gestió directa per la pròpia organització, durant el període 
d’exposició pública.  
 
Entre les al·legacions que formula hi ha: 
 
QUARTA.- Com a segona al·legació, exposar la possible infracció de la legislació i 
els principis d’accés a la funció pública. [...] En tot cas, a l’expedient no consta cap 
referència explícita sobre la naturalesa de la nova relació jurídic-laboral que 
s’establirà entre els treballadors subrogats i l’administració municipal, en el sentit 
del seu enquadrament concret en alguna de les categories d’empleat públic 
previstes al Text Refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic.  

 
Davant d’aquesta omissió, es pot deduir una possible inaplicació dels principis, 
d’igualtat mèrit i capacitat en l’accés a l’empleat públic determinats 
constitucionalment, en cas que el personal subrogat amb contracte indefinit amb 
KOALA SOLUCIONES EDUCATIVAS, S.A., fos considerat com a treballador 
indefinit no fix, categoria no prevista la normativa d’aplicació i d’origen 
jurisprudencial.   
 
Relació de fets i fonaments de dret 
 
El personal que vulgui subrogar el seu contracte de treball, ho farà amb la mateixa 
relació contractual que tenen actualment amb Koala Soluciones Educativas, S.A. 
Així s’ha establert en la reiterada jurisprudència sobre subrogacions de personal 
per canvis de gestió de serveis.  
 
Les persones que tenen subscrit un contracte d’interinitat ho faran amb el mateix 
contracte que correspongui segons la reforma laboral aprovada el 30 de desembre 
de 2021, que serà el contracte de substitució; i les persones que tenen subscrit un 
contracte indefinit se subrogaran amb un contracte indefinit. 
 
Ara bé, la situació de les persones que tenen contracte indefinit en cap cas tindran 
el caràcter de personal laboral fix en no haver accedit a aquest contracte 
mitjançant un procés selectiu en el que concorrin els principis constitucionals 
d’igualtat, mèrit i capacitat, i mitjançant el que es preveu al Reial Decret Llei 
5/2015, de 30 d’octubre, pel que s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut Bàsic 
de l’ Empleat Públic (TREBEP), i la resta d’ordenament jurídic. 
 
Per tant, aquest personal tindran caràcter de personal laboral indefinit no fix, figura 
que s’ha creat de forma jurisprudencial i que ja ha estat reconeguda pel l’article 8.c 
del TREBEP pel que s’indica que els empleats públics es classifiquen, entre 
d’altres, en personal labora, ja sigui fix, per temps indefinit o temporal. 
 
A la vista de les diferents situacions contractuals, l’Ajuntament haurà de convocar 
els corresponents processos selectius per a cobrir aquestes noves places de 
forma definitiva. 

                                                
1
 Beltran de Heredia https://ignasibeltran.com/2018/11/09/el-tc-declara-inconstitucional-el-apartado-uno-de-la-da-26a-de-la-

ley-de-presupuestos-de-2017-impacto-en-los-procesos-de-reversion-de-la-administracion-publica 

https://ignasibeltran.com/2018/11/09/el-tc-declara-inconstitucional-el-apartado-uno-de-la-da-26a-de-la-ley-de-presupuestos-de-2017-impacto-en-los-procesos-de-reversion-de-la-administracion-publica
https://ignasibeltran.com/2018/11/09/el-tc-declara-inconstitucional-el-apartado-uno-de-la-da-26a-de-la-ley-de-presupuestos-de-2017-impacto-en-los-procesos-de-reversion-de-la-administracion-publica
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Conforme l’article 70 del TREBEP les necessitats de recursos humans, amb 
consignació pressupostària, que s’hagi de proveir mitjançant la incorporació de 
personal de nou ingrés seran objecte de l’Oferta Pública d’Ocupació, la qual cosa 
comportarà l’obligació de convocar els corresponents processos selectius per les 
places compromeses. L’execució de l’Oferta Pública d’Ocupació s’haurà de 
desenvolupar dintre del termini improrrogable de tres anys. 
 
Tanmateix, aquests darrers anys l’oferta pública d’ocupació ha estat afectada per 
la normativa dels pressupostos generals de l’Estat.  
 
L’article 20.6 de la Llei 22/2021, de 28 de desembre, de pressupostos generals de 
l’Estat per a l’any 2022 estableix que no computaran per a la taxa de reposició i, 
per tant, no es tindran en compte per al seu càlcul, entre d’altres, en el cas dels 
serveis públics que passin a ser prestats mitjançant gestió directa, el número de 
places que les empreses externes destinaven a la prestació d’aquest servei 
concret. 
 
Per tant, l’Ajuntament del Masnou incorporarà a l’oferta pública d’ocupació 2022, 
que ja estem elaborant, les places que s’han incorporat a la plantilla i que disposen 
de la corresponent consignació pressupostària provinents del canvi de gestió de 
les escoles bressol.  
 
Conclusions 
 
Per tot el que s’ha exposat, considero que cal informar desfavorablement 
l’al·legació quarta presentada per Koala Soluciones Educativas, S.A, donat que 
quan hi ha subrogació de contracte, en aquest cas un canvi de gestió, el personal 
se subroga amb el mateix contracte que tenia subscrit amb l’empresa, i perquè 
aquestes places seran convocades per a que es cobreixen de forma definitiva 
mitjançant un procés selectiu que serà regit pels principis constitucionals d’igualtat, 
mèrit i capacitat, el TREBEP i la resta d’ordenament jurídic referit a la selecció de 
personal de l’Administració Local.” 

 
Conclusions 
 
L’expedient administratiu s’ha tramitat amb màxim respecte al previst a l’article 85.2 de la 
LRBRL i la resta de normativa aplicable amb les degudes i motivades justificacions.  
 
Per tot l’exposat, es proposa desestimar les al·legacions formulades per KOALA contra 
l’acord del Ple de data 18 de novembre de 2021, d’aprovació inicial de l’expedient relatiu al 
canvi de la forma de gestió de les escoles bressol municipals, en el sentit d’assumir la 
gestió directa per la pròpia organització d’aquest servei; i en conseqüència, aprovar 
definitivament l’expedient.  
 
Aquesta és l’opinió dels sotasignats, que es sotmeten a qualsevol altre de millor fonament 
en dret. No obstant això l’òrgan competent resoldrà el que consideri oportú. ” 

 

Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Comunitat i Persones amb data 
9 de febrer de 2022. 
 
En virtut de tot el que s’ha exposat, el Ple de la corporació adopta, per majoria absoluta, 
dels presents (19), els acords següents: 
 
Primer.  Desestimar les al·legacions formulades per l’empresa KOALA 

SOLUCIONES EDUCATIVAS, S.A.,  en base a l’informe jurídic emès pel 
Secretari de l’Ajuntament i la Tècnica de Comunitat i Persones, i transcrit a 
la part expositiva d’aquesta proposta.  
 

Segon.  Aprovar definitivament el canvi de la forma de gestió del servei d’escoles 
bressol municipals, amb la Memòria Justificativa, el Projecte d’Establiment i 
el Reglament corresponents.  
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Tercer. Procedir a la publicació del text íntegre de Projecte d’Establiment, la 
Memòria Justificativa i el Reglament al BOPB i a lliurar sengles exemplars 
juntament amb el testimoni fefaent d’aquests acords a la Generalitat i a 
l’Administració de l’Estat.  

 
Quart. Assumir la gestió directa per part de l’Ajuntament del Masnou del Servei 

d’Escoles Bressol Municipals.  
 
Cinquè. Notificar aquest acord a l’empresa KOALA SOLUCIONES EDUCATIVAS, 

S.A. 
 
Sisè. Notificar l’aprovació del canvi de gestió al Departament d’Ensenyament de 

la Generalitat de Catalunya.  
 
Setè. Publicar la modificació de la forma de gestió al Tauler d’anuncis 

municipals.” 
 
En aquest punt de l’ordre del dia, sent les 20.23h, s’absenta la senyora Maria Llarás. 
 
Resultat: Aprovat per 15 vots a favor i 4 vots d’abstenció.  
 
Votació 
Els grups municipals d’ERC-AM-AM (9 regidors), PSC-CP (2 regidors), Fem Masnou (3 
regidors) i CUP-AMUNT (1 regidora), hi voten a favor. 
 
Els grups municipals de JxCAT-UNITS (2 regidors) i Cs (2 regidors), s’abstenen. 
 
15. - Aprovació inicial de la Modificació Puntual del Pla General d'Ordenació Urbana 
del Masnou per a la protecció del front tradicional de Can Targa i de les Cases de 
Mar. 
 
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_202202171858000000_FH.mov&topic=15 

 
Acord:  
 
“Amb data 2 de febrer de 2022 ha tingut entrada en el Registre general de l’Ajuntament 
del Masnou la documentació relativa a la Modificació Puntual del PGOU del Masnou per a 
la protecció del front tradicional de Can Targa i de les Cases de Mar, redactada a 
instància de l’Ajuntament del Masnou per Manciñeiras/Pares, arquitectes associats, SLP. 
 

Segons consta en la memòria del document, la referida Modificació del Pla General té 
com a objectius els següents:  
 

- La preservació del patrimoni mitjançant la protecció del front tradicional de les 
Cases de Mar i el seu entorn mitjançant el reconeixement d’una realitat valuosa i 
arrelada en la història del poble, en coherència amb les determinacions del 
DICTAMEN SOBRE EL VALOR PATRIMONIAL DEL CONJUNT 
D’ARQUITECTURA TRADICIONAL ALELLA DE MAR AL MASNOU (MARESME), 
de novembre de 2021. 
 

- L’ordenació del front del carrer Camil Fabra amb criteris d’integració amb l’entorn i 
de crear una façana coherent a l’entrada de la Vila. El reconeixement de totes les 
edificacions existents en aquest àmbit contradiu el que determina el planejament 
vigent, el Pla de 1985, que recollia el desenvolupament del PERI-3 Can Targa 
que, tal com s’ha exposat en el punt 6.1, tenia una visió molt diferent de les 
preexistències. En qualsevol cas, el seu reconeixement sí s’hi adiu amb les 
llicències urbanístiques que es van atorgar per la construcció de totes aquestes 

http://videoacta.elmasnou.cat/?meeting=video_202202171858000000_FH.mov&topic=15
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edificacions i que estaven perfectament emmarcades en el planejament vigent del 
seu moment. 
 

- La determinació d’uns mecanismes d’ordenació i gestió senzills i viables que no 
releguin els teixits existents a l’immobilisme (per ser ingestionables) la 
vulnerabilitat urbanística i la seva conseqüent degradació. 
 

- L’ampliació de l’equipament sanitari-assistencial de Can Targa sota criteris 
d’integració en el conjunt i com a element qualitatiu en contacte amb el parc. 
 

- La concreció de l’actual parc de Can Targa, tan en el límit darrer de les 
edificacions existents a mantenir com en la resta de límits, per tal de consolidar 
aquest element verd de connexió de vianants transversal. 

 
Per assumir aquests objectius, el pla modifica puntualment la qualificació del sòls i regula 
les condicions d’ordenació de les edificacions existents i previstes, tot vetllant per la seva 
correcta integració en l’entorn i per la seva configuració de conjunt.  
 
Les operacions proposades són:  
 

- Reconèixer i protegir el volum i les característiques de les edificacions existents de 
les Cases de Mar (Camil Fabra 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 i 11) mitjançant la seva inclusió 
en el llistat d’elements de la fitxa normativa del PE 9 del Pla Especial de Protecció 
del Patrimoni i la qualificació de casc antic (clau 10). 

- Reconèixer la volumetria consolidada dels dos edificis plurifamiliars en alçada 
(Camil Fabra 3 i 12) mitjançant la qualificació de volumetria específica (clau 11), 
en tant en quant va ser consolidada d’acord amb el planejament vigent el seu dia. 
 

- Traslladar l’equipament sense ús assignat (clau 5) de Camil Fabra 5 i 6 a Camil 
Fabra 11 i 13 per tal de consolidar tota una peça d’equipament assistencial en 
connivència amb el ja existent a Can Targa, a l’hora que redefineix la seva relació 
amb el parc. 
 

- Definir un àmbit discontinu de Pla de Millora Urbana (Camil Fabra 1-2-11) dels 
sòls d’equipaments i residencials inclosos, amb l’objectiu d’obtenir una peça 
d’equipament propera a la Masia de Can Targa i traslladar el sostre vigent cap a la 
finca 1-2 on s’ha de configurar una nova peça residencial tapant la mitgera 
existent i amb un pas lliure de vianants en planta baixa, per a garantir la 
connectivitat transversal entre el parc i el front marítim, així com el correcte accés 
cap al pas inferior remodelat. 
 

- Facilitar la dotació d'accessibilitat a la finca de Camil Fabra 12 en coherència amb 
la LLEI 13/2014, del 30 d'octubre. L’operació incorpora el tractament de la mitgera 
de manera que conformi una nova façana dins del conjunt. 
 

- Definir un àmbit de Pla Especial d’Ordenació del front de Camil Fabra que concreti 
els paràmetres volumètrics i els aspectes de composició, materials, colors i 
acabats de tot el conjunt amb l’objectiu d’aconseguir que aquest front tan 
heterogeni desenvolupi un diàleg propi entre els seus elements a la vegada que 
consolidi una imatge unitària i coherent en si mateix així com la màxima integració 
amb el seu entorn proper. 
 

Altres operacions subsidiàries de les anteriors, també previstes, són: 
 

- Suprimir el vial secundari que havia de donar accés als aparcaments posteriors 
previstos pel planejament vigent, a la vegada que constrenyia la dimensió del parc 
i comprometia les Cases de Mar així com la qualitat dels entorns de la Masia de 
Can Targa. 
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- Ajustar els límits del parc de Can Targa en relació als darreres de les edificacions 
existents, a la franja adjacent a la Riera d’Alella, als voltants de Ca l’Aimà i en 
relació a la cantonada de Camil Fabra amb Amadeu I. Garantir també la 
permeabilitat transversal del Parc a banda i banda de l’equipament de Can Targa. 
Pel que fa a les Cases de Mar, regularitzar la geometria dels seus darreres en 
contacte amb el parc mitjançant la incorporació del reclau existent com a patis 
privats. 

 
L’arquitecte municipal, amb data 2 de febrer de 2022 ha emès informe favorable a 
l’esmentada documentació, en el qual es manifesta textualment el següent: 
 
“PLA GENERAL VIGENT 
 
El planejament general vigent és el text refós del Pla General d'Ordenació del Masnou, 
acordada la seva conformitat 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. 
 
OBJECTE I ÀMBIT D’ESTUDI  
 
L’objecte de la proposta es sustenta en els objectius següents:  
 

- La preservació del patrimoni mitjançant la protecció del front tradicional de les 
Cases de Mar i el seu entorn. 
 

- L’ordenació del front del carrer Camil Fabra amb criteris d’integració amb l’entorn i 
de 

 crear una façana coherent a l’entrada de la Vila. El reconeixement de totes les 
 edificacions existents. 
 

- L’ampliació de l’equipament sanitari-assistencial de Can Targa sota criteris 
d’integració en el conjunt i com a element qualitatiu en contacte amb el parc. 

 
- La concreció de l’actual parc de Can Targa, tan en el límit darrer de les 

edificacions existents a mantenir com en la resta de límits, per tal de consolidar 
aquest element verd de connexió de vianants transversal. 

 
La proposta d’actuació es fonamenta en una sèrie d’operacions concretes on la més 
complexa és la que ha de garantir el manteniment de les edificacions existents a la 
vegada que les dota d’una configuració unitària de nou front. 
 
Les operacions proposades són: 
 

- Reconèixer i protegir el volum i les característiques de les edificacions existents de 
les Cases de Mar (Camil Fabra 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 i 11) mitjançant la seva inclusió 
en el llistat d’elements de la fitxa normativa del PE 9 del Pla Especial de Protecció 
del Patrimoni i la qualificació de casc antic (clau 10). 
 

- Reconèixer la volumetria consolidada dels dos edificis plurifamiliars en alçada 
(Camil Fabra 3 i 12) mitjançant la qualificació de volumetria específica (clau 11), 
en tant en quant va ser consolidada d’acord amb el planejament vigent el seu dia. 

 
- Traslladar l’equipament sense ús assignat (clau 5) de Camil Fabra 5 i 6 a Camil 

Fabra 11 i 13 per tal de consolidar tota una peça d’equipament assistencial en 
connivència amb el ja existent a Can Targa, a l’hora que redefineix la seva relació 
amb el parc. 
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- Definir un àmbit discontinu de Pla de Millora Urbana (Camil Fabra 1-2-11) dels 

sòls d’equipaments i residencials inclosos, amb l’objectiu d’obtenir una peça 
d’equipament propera a la Masia de Can Targa i traslladar el sostre vigent cap a la 
finca 1-2 on s’ha de configurar una nova peça residencial tapant la mitgera 
existent i amb un pas lliure de vianants en planta baixa, per a garantir la 
connectivitat transversal entre el parc i el front marítim, així com el correcte accés 
cap al pas inferior remodelat. 

 
- Facilitar la dotació d'accessibilitat a la finca de Camil Fabra 12 en coherència amb 

la LLEI13/2014, del 30 d'octubre. L’operació incorpora el tractament de la mitgera 
de manera que conformi una nova façana dins del conjunt. 

 
- Definir un àmbit de Pla Especial d’Ordenació del front de Camil Fabra que concreti 

els paràmetres volumètrics i els aspectes de composició, materials, colors i 
acabats de tot el conjunt amb l’objectiu d’aconseguir que aquest front tan 
heterogeni desenvolupi un diàleg propi entre els seus elements a la vegada que 
consolidi una imatge unitària i coherent en si mateix així com la màxima integració 
amb el seu entorn proper. 

 
- Suprimir el vial secundari que havia de donar accés als aparcaments posteriors 

previstos pel planejament vigent, a la vegada que constrenyia la dimensió del parc 
i comprometia les Cases de Mar així com la qualitat dels entorns de la Masia de 
Can Targa. 

 
- Ajustar els límits del parc de Can Targa en relació als darreres de les edificacions 

existents, a la franja adjacent a la Riera d’Alella, als voltants de Ca l’Aimà i en 
relació a la cantonada de Camil Fabra amb Amadeu I. Garantir també la 
permeabilitat transversal del Parc a banda i banda de l’equipament de Can Targa. 
Pel que fa a les Cases de Mar, regularitzar la geometria dels seus darreres en 
contacte 

 
CARACTERÍSTIQUES DEL PLANEJAMENT 
  
Tenint en consideració els valors resultants de la proposta de modificació, pel que fa a 
l’edificabilitat, des d’un punt de vista de balanç vigent-proposat, semblaria que la proposta 
està generant gran quantitat de sostre de nova creació, però el que es fa en realitat és 
reconèixer uns elements legalment implantats que el planejament vigent pretenia 
substituir. 
 
Aquesta substitució es basava en una percepció molt diferent de la que ara es considera i 
argumenta en el Dictamen sobre el valor patrimonial del conjunt d’arquitectura tradicional 
d’Alella de Mar al Masnou (novembre 2021). 
 
Per tant, el reconeixement de bona part de les edificacions existents suposa l’alteració, 
finca per finca, dels aprofitaments previstos pel planejament vigent, de manera que des 
d’un punt de vista purament aritmètic, hi ha un increment de sostre considerable. No 
obstant, i tal i com s’exposa en el quadre següent, l’increment de sostre que realment 
s’acabarà implantant és molt menor. 
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CONCLUSIÓ  
 
La proposta posa en valor el front de Can Targa i les Cases de Mar, tal i com es recull en 
el Dictamen sobre el valor patrimonial del conjunt d’arquitectura tradicional Alella de Mar 
al Masnou, elaborat per (.../...), doctor arquitecte, i (.../...), incloent el conjunt de cases 
tradicionals en la fitxa de patrimoni. 
 
A més reconeix les diferents edificacions existents instaurades legalment, donant ordre a 
tot el conjunt i establint els mecanismes necessaris per al seu desenvolupament. 
Mitjançant un Pla de Millora Urbana per a les finques del número 1-2 i 11, i la obligació de 
la posterior redacció del Pla Especial per a tot el conjunt. 
 
La proposta de modificació doncs regularitza la realitat existent, incrementant la zona 
d’espai lliure i el sòl destinat a equipament. 
 
Per tot allò exposat, informo favorablement la modificació puntual del PGOU per a la 
protecció del front tradicional de Can Targa i de les Cases de Mar del Masnou.” 
 
Amb data 2 de febrer de 2022 la tècnica de gestió de l’Àrea de Territori, amb el vist i plau 
del secretari general de l’Ajuntament, ha emès informe jurídic de tramitació de la 
Modificació del Pla General, en el qual es manifesta textualment el següent:  
 
“Antecedents 
 
Amb data 2 de febrer de 2022 ha tingut entrada en el Registre general d’aquest 
Ajuntament la documentació presentada pel senyor (.../...), en representació de 
Manciñeiras/Parés, arquitectes associats, SLP, relativa a la Modificació Puntual del 
PGOU del Masnou per a la protecció del front tradicional de Can Targa i de les Cases de 
Mar. 
 
Segons es fa constar en la memòria del document, els objectius que es pretenen assolir 
amb aquesta Modificació del Pla General són els següents: 
 

- La preservació del patrimoni mitjançant la protecció del front tradicional de les 
Cases de Mar i el seu entorn.  
 

- L’ordenació del front del carrer Camil Fabra amb criteris d’integració amb l’entorn i 
de crear una façana coherent a l’entrada de la Vila.  
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- La determinació d’uns mecanismes d’ordenació i gestió senzills i viables que no 
releguin els teixits existents a l’immobilisme (per ser ingestionables) la 
vulnerabilitat urbanística i la seva conseqüent degradació. 
 

- L’ampliació de l’equipament sanitari-assistencial de Can Targa.  
 

- La concreció de l’actual parc de Can Targa, per tal de consolidar aquest element 
verd de connexió de vianants transversal. 
 

Per assumir aquests objectius, les operacions proposades són: 
 

- Reconèixer i protegir el volum i les característiques de les edificacions existents de 
les Cases de Mar (Camil Fabra 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 i 11) mitjançant la seva inclusió 
en el llistat d’elements de la fitxa normativa del PE 9 del Pla Especial de Protecció 
del Patrimoni i la qualificació de casc antic (clau 10). 

- Reconèixer la volumetria consolidada dels dos edificis plurifamiliars en alçada 
(Camil Fabra 3 i 12) mitjançant la qualificació de volumetria específica (clau 11), 
en tant en quant va ser consolidada d’acord amb el planejament vigent el seu dia. 

- Traslladar l’equipament sense ús assignat (clau 5) de Camil Fabra 5 i 6 a Camil 
Fabra 11 i 13 per tal de consolidar tota una peça d’equipament assistencial en 
connivència amb el ja existent a Can Targa, a l’hora que redefineix la seva relació 
amb el parc. 

- Definir un àmbit discontinu de Pla de Millora Urbana (Camil Fabra 1-2-11) dels 
sòls d’equipaments i residencials inclosos, amb l’objectiu d’obtenir una peça 
d’equipament propera a la Masia de Can Targa i traslladar el sostre vigent cap a la 
finca 1-2 on s’ha de configurar una nova peça residencial tapant la mitgera 
existent i amb un pas lliure de vianants en planta baixa, per a garantir la 
connectivitat transversal entre el parc i el front marítim, així com el correcte accés 
cap al pas inferior remodelat. 

- Facilitar la dotació d'accessibilitat a la finca de Camil Fabra 12 en coherència amb 
la Llei 13/2014, del 30 d'octubre, d’Accessibilidat. L’operació incorpora el 
tractament de la mitgera de manera que conformi una nova façana dins del 
conjunt. 

- Definir un àmbit de Pla Especial d’Ordenació del front de Camil Fabra que concreti 
els paràmetres volumètrics i els aspectes de composició, materials, colors i 
acabats de tot el conjunt amb l’objectiu d’aconseguir que aquest front tan 
heterogeni desenvolupi un diàleg propi entre els seus elements a la vegada que 
consolidi una imatge unitària i coherent en si mateix així com la màxima integració 
amb el seu entorn proper. 

 
Amb data 2 de febrer de 2022 l’arquitecte municipal ha emès informe favorable a la 
referida documentació, la qual s’ajusta al que determinen el TRLUC i el Reglament de la 
Llei d’Urbanisme.  
 
Fonaments de dret  
 

- L’article 96 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost estableix que la modificació 
de qualsevol dels elements d’una figura del planejament urbanístic se subjecta a 
les mateixes disposicions que en regeixen la formació.  
 

- L’article 98 del mateix text legal regula la modificació de sistemes urbanístics 
d’espais lliures, zones verdes o d’equipaments esportius i estableix que s’ha de 
garantir el manteniment de la superfície i de la funcionalitat dels sistemes objecte 
de la modificació, i justificar-ho en la memòria, mitjançant la documentació gràfica 
que sigui necessària.  
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- L’article 85 del referit TRLUC preveu la tramitació a seguir:  
 

 Aprovació inicial pel Ple de l’Ajuntament.  

 Un mes d’informació pública, amb publicació de l’edicte al Butlletí Oficial de 
la Província, a un dels diaris de més difusió, a l’e-tauler i al portal de 
transparència del web municipal.  

 Aprovació provisional pel Ple de l’Ajuntament.  

 L’aprovació definitiva és competència de Territori de Catalunya, amb 
l’informe previ favorable de la Comissió Territorial d’Urbanisme de l’Arc 
Metropolità de conformitat amb el previst en l’article 98.2 del TRLUC.  

 

- L’article 73.2 del text refós esmentat estableix que “l’aprovació inicial dels 
instruments de planejament urbanístic obliga l’administració competent a acordar 
les mesures enunciades per l’apartat 1 (suspensió de llicències), en els àmbits en 
què les noves determinacions comportin una modificació del règim urbanístic. 
L’administració competent també pot acordar les dites mesures en el cas que es 
pretengui assolir altres objectius urbanístics concrets, els quals han d’ésser 
explicitats i justificats.” 

 

- L’article 22.2 c) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del règim 
local estableix que és competència del ple l’aprovació inicial del planejament 
general; en el mateix sentit es pronuncia l’article 52.2 c) del Decret legislatiu 
2/2003, de 28 d’abril, pel que s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim 
local de Catalunya.  

 

- Cal l’informe del secretari general de l’Ajuntament, en tractar-se d’un acord que 
requereix majoria qualificada, conforme el que assenyala l’article 47.2 ll) de la Llei 
de Bases de Règim Local 7/1985, de 2 d’abril i l’article 114.3 k) del Decret 
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei Municipal 
i de Règim Local de Catalunya.  

 
Conclusions:  
 
Per tot l’exposat, i a la vista de l’informe favorable emès per l’arquitecte municipal, 
s’informa favorablement la Modificació Puntual del PGOU del Masnou per a la protecció 
del front tradicional de Can Targa i de les Cases de Mar. 
 
Amb posterioritat a l’aprovació inicial, la documentació s’haurà de sotmetre al tràmit 
d’informació pública i a la vista del resultat, la Corporació Municipal la podrà aprovar 
provisionalment i s’haurà de trametre a la Comissió Territorial d’Urbanisme de l’Arc 
Metropolità de Barcelona, perquè un cop la informi favorablement, l’elevi a la Comissió  
de Territori de Catalunya  als efectes de la seva aprovació definitiva.” 
 
De conformitat amb el que especifica l’article 96, en relació amb l’article 85 del Decret 
legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’urbanisme, i 
l’article 101.3 del mateix text legal. 
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Territori amb data 9 de febrer de 
2022. 
 
En virtut de tot el que s’ha exposat, el Ple de la corporació adopta, per majoria absoluta, 
dels presents (19), els acords següents: 
 
PRIMER.- Aprovar inicialment la Modificació Puntual del PGOU del Masnou per a la 
protecció del front tradicional de Can Targa i de les Cases de Mar.  
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SEGON.- Suspendre el tràmit d’atorgament de llicències i tramitacions en l’àmbit de la 
referida Modificació puntual, d’acord amb l'article 73 del Text Refós de la Llei 
d'Urbanisme, aprovat per Decret Legislatiu 1/2010 de 3 d'agost; i determinar, de 
conformitat amb l'article 74.1 de l'esmentat text legal, que el termini de la suspensió serà, 
com a màxim, de dos anys a comptar des del dia següent a la data de l’acord d’aprovació 
inicial del Pla. 
 
TERCER.- Sotmetre la documentació de la Modificació del Pla General a informació 
pública per un termini d’un mes, d’acord amb el que preveu l’article 85.4, del Decret 
legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, 
mitjançant edicte publicat en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en el diari El 
Punt Avui, en l’e-tauler, i en el portal de transparència de la web municipal.  
 
Durant el referit termini, l’expedient restarà a disposició de qualsevol persona que el 
vulgui examinar i hi vulgui presentar al·legacions a les dependències del departament 
d’Urbanisme d’aquest Ajuntament, situades a la planta segona del carrer de Tomàs 
Vives, núm. 4 i en el portal de transparència de la web municipal.   
 
Així mateix, per donar compliment al que preveu l’ article 8 del Decret Legislatiu 1/2010, 
de 3 d’agost, pel qual s’ aprova el Text Refós de la Llei d’ Urbanisme de Catalunya, es 
donarà publicitat de tot el document urbanístic a la pàgina web municipal 
(www.elmasnou.cat ), als efectes de la seva consulta per via telemàtica. 
 
QUART.- Sol·licitar informe als organismes afectats per raó de llurs competències 
sectorials, d’acord amb el que assenyala l’article 85.5 del referit Decret legislatiu i que són 
els següents:  
 

- Direcció general de Patrimoni cultural 

- Direcció general d’Infraestructures de Mobilitat 

- Agència Catalana de l’Aigua 

- Agència de l’Habitatge de Catalunya” 
 
Resultat: Aprovat per 11 vots a favor i 8 vots en contra.  
 
Votació 
Els grups municipals d’ERC-AM-AM (9 regidors) i PSC-CP (2 regidors), hi voten a favor. 
 
Els grups municipals de Fem Masnou (3 regidors), JxCAT-UNITS (2 regidors), Cs (2 
regidors) i CUP-AMUNT (1 regidora), hi voten en contra. 
 
16. - Verificació del Text refós de la Modificació puntual del PGOU 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_202202171858000000_FH.mov&topic=16 

 
Acord:  
 
“Amb data 22 de juliol de 2021 es va aprovar inicialment la Modificació Puntual del Pla 
General d’Ordenació Urbana del Masnou a l’àmbit del Casino, i amb data 21 d’octubre de 
2021 es va aprovar provisionalment i va ser tramesa a la Comissió Territorial d’Urbanisme 
de l’Arc Metropolità de Barcelona per a la seva aprovació definitiva. 
 
Atès que amb data 24 de gener de 2022, la Comissió Territorial d’Urbanisme de l’Arc 
Metropolità de Barcelona va acordar suspendre l’aprovació de la referida Modificació del 
Pla general, supeditant-ne la publicació al DOGC i consegüent executivitat, fins que 
mitjançant un text refós verificat per l’òrgan que ha atorgat l’aprovació provisional de 
l’expedient, s’incorporin les prescripcions que consten en la part valorativa de la resolució, 

http://videoacta.elmasnou.cat/?meeting=video_202202171858000000_FH.mov&topic=16
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que en síntesi són la correcció d’errades materials, i ajustar certs aspectes justificatius de 
diferents apartats del document.  
 
Els serveis tècnics municipals han elaborat un text refós en el que es recullen totes les 
prescripcions tal i com es justifica en l’apartat 0 del document titulat “Adaptació de la 
Modificació Puntual a l’acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme”.  
 
Amb data 9 de febrer de 2022 el secretari general de la Corporació ha emès informe 
favorable a la verificació del text refós.  
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Territori amb data 9 de febrer de 
2022. 
 
En virtut de tot el que s’ha exposat, el Ple de la corporació adopta, per majoria absoluta, 
dels presents (19), els acords següents: 
 
PRIMER.- Verificar el Text Refós de la Modificació Puntual del Pla General d’Ordenació 
Urbana del Masnou a l’àmbit del Casino, un cop s’han introduït les prescripcions 
contingudes en l’acord adoptat per la Comissió Territorial d’Urbanisme de l’Arc 
Metropolità de Barcelona en sessió celebrada el dia 24 de gener de 2022.  
 
SEGON.- Remetre el text refós de la referida modificació del Pla General a la Comissió 
Territorial d’Urbanisme de l’Arc Metropolità de Barcelona, als efectes de la seva aprovació 
definitiva.” 
 
Resultat: Aprovat per 11 vots a favor, 7 vots en contra i 1 vot d’abstenció.  
 

Votació 
Els grups municipals d’ERC-AM-AM (9 regidors) i PSC-CP (2 regidors), hi voten a favor. 
 

Els grups municipals de Fem Masnou (3 regidors), JxCAT-UNITS (2 regidors) i Cs (2  
regidors), hi voten en contra.  
 

El Grup Municipal de la CUP-AMUNT (1 regidora), s’absté. 
 
17. - 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_202202171858000000_FH.mov&topic=17 

 
18. - 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_202202171858000000_FH.mov&topic=18 

 
19. - Moció presentada pel Grup Municipal de JxCAT-UNITS per tal de fer el 
pagament d'impostos estatals a l'Agència Tributaria de Catalunya (ATC). 
 
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_202202171858000000_FH.mov&topic=19 

 
Acord:  
 
“1.- Exposició de motius 
 
La recaptació tributària consisteix en l’exercici de les funcions administratives conduents 
al cobrament dels deutes tributaris. L’Estat gaudeix de la potestat originària per a establir 

http://videoacta.elmasnou.cat/?meeting=video_202202171858000000_FH.mov&topic=17
http://videoacta.elmasnou.cat/?meeting=video_202202171858000000_FH.mov&topic=18
http://videoacta.elmasnou.cat/?meeting=video_202202171858000000_FH.mov&topic=19
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tributs, i les comunitats autònomes i la resta d’entitats locals poden establir i exigir tributs 
d’acord amb la Constitució i les lleis. 
 
Per tant, cada administració disposa de la possibilitat d’establir i exigir tributs d’acord amb 
el marc legal esmentat. Això no obsta, però, a què entre elles es puguin dur a terme 
convenis i acords en la gestió i recaptació, així es recull per exemple a l’article 5.4 de la 
Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, en la qual s’estableix que l’Estat i les 
comunitats autònomes podran subscriure acords de col·laboració per a l’aplicació dels 
tributs. 
 
Sense anar més lluny, la Generalitat de Catalunya, per mitjà de l’Agència tributària de 
Catalunya (ATC), va tenir un conveni subscrit amb l’Agència estatal d’administració 
tributària (AEAT) que es va iniciar el dia 26 de setembre de 2006, en el qual l’AEAT 
assumia la gestió en la via executiva dels ingressos de dret públic gestionats per la 
Comunitat autònoma de Catalunya, i en el qual es regulava, entre altres, com es feien les 
transferències de fons recaptats per part de l’AEAT cap a l’ATC. 
 
Per tant, podem concloure que l’efecte material de pagar els impostos estatals, que 
habitualment recaptava l’AEAT, a l’ATC és una acció que té un encaix legal i que, a més, 
dona compliment al principi de finestreta única, de tal manera que es facilita al ciutadà la 
presentació de la documentació a les diferents administracions. 
 
Actualment, la Generalitat tan sols recapta el 5,3 % dels impostos que paguem les 
catalanes i els catalans, bàsicament aquells que són propis de la Generalitat (grans 
establi-ments comercials, habitatges buits, actius no productius…) i aquells cedits per 
l’Estat espanyol (successions i donacions, patrimoni, actes jurídics documentats i 
transmissions patrimonials). Els grans impostos (IVA, IRPF, IS) els recapta l’Estat 
directament i en transfereix una part a les comunitats autònomes. 
 
Un criteri de subsidiarietat i de simplificació administrativa, aconsella efectuar tots els 
pagaments d’impostos a un únic destinatari, que és l’ATC. En aquest sentit, aquesta ja ha 
signat molts convenis de recaptació d’impostos amb ajuntaments i diputacions, fet que 
provoca una implantació cada vegada més forta a tot el territori, així com una visió d’ens 
recaptatori, més enllà de les actuacions merament locals. Cal, ara, que els governs locals 
actuïn de manera directa per enfortir l’ATC, per tal que sigui una entitat realment propera 
als ciutadans i a les administracions catalanes, i pugui actuar amb l’eficàcia necessària. 
 
Cal també que les administracions públiques animem el Govern de Catalunya perquè 
destini els recursos suficients perquè l’ATC tingui unes dimensions adequades, per tal 
que pugui ser la receptora de la pràctica totalitat de l’esforç impositiu generat a Catalunya 
a través de la seva ciutadania i de les seves institucions, i fer efectiu el principi de 
proximitat, seguretat, eficiència i simplificació que la política de recaptació tributària 
requereix. 
 
Atès que en el nostre programa electoral (punt 51), dèiem el següent: “Impulsarem la 
sobirania fiscal consistent en pagar els impostos, les taxes i altres tributs directament a 
l'Agència Tributària Catalana.” 
 
Atès que en el plenari del mes de setembre de 2015 ja es va aprovar una moció sobre 
l'exercici de la sobirania fiscal a l'Ajuntament del Masnou amb els vots favorables d’ERC, 
CIU i la CUP, sent els acords de la mateixa els següents: 
 
“Primer: Manifestar la voluntat del municipi del Masnou d’exercir la seva sobirania fiscal. 
 
Segon: Iniciar els mecanismes necessaris per tal de procedir al pagament de l’Impost 
sobre la Renda a les Persones Físiques (IRPF) i l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA) 
d’aquest ajuntament a l’Agència Tributària de Catalunya, en els propers mesos. 
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Tercer. Notificar el present acord a la Conselleria d'Economia de la Generalitat de 
Catalunya, al Parlament de Catalunya, a la delegació del govern espanyol a Catalunya, a 
l’Associació de Municipis per la Independència i a l’Associació Catalana de Municipis i 
Comarques.” 
 
Atès que el nostre grup municipal i el d’ERC van signar a inicis de mandat un acord 
d’investidura en el que el seu punt tercer diu el següent: “L’Ajuntament durà a terme la 
sobirania fiscal: Els impostos que ha d’abonar el nostre Ajuntament es pagaran a 
l’Agencia Tributària Catalana. La sobirania fiscal s’aplicarà abans de l’1 de gener de 
2020.” 
 
2.- Fonaments de dret 
 
2.1.- Competència de l’ATC en el cobrament d’impostos estatals 
 
L’article 204 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, diu: 
 

“1. La gestió, la recaptació, la liquidació i la inspecció de tots els tributs propis de la 
Generalitat de Catalunya, i també, per delegació de l’Estat, dels tributs estatals cedits 
totalment a la Generalitat, corresponen a l’Agència Tributària de Catalunya. 
2. La gestió, la recaptació, la liquidació i la inspecció dels altres impostos de l’Estat 
recaptats a Catalunya corresponen a l’Administració tributària de l’Estat, sens perjudici 
de la delegació que la Generalitat en pugui rebre ni de la col·laboració que es pugui 
establir especialment quan ho exigeixi la naturalesa del tribut.” 

 
La recaptació dels impostos estatals és una matèria de competència estatal, que amb el 
procediment de pagament d’impostos a l’ATC en res es desvirtua, ja que la fórmula que 
es proposa senzillament consisteix a enviar la documentació a l’AEAT emprant l’ATC 
d’acord amb la forma habitual, mitjançant la seu electrònica habilitada a la plataforma 
d’internet de l’AEAT, i quan s’introdueix la forma de pagament es diu que es farà efectiu 
per domiciliació bancària, amb un càrrec que es fa al compte que facilita l’ATC. 
 
De fet, el que succeeix és que s’usa com a intermediari, a l’hora de fer el pagament, 
l’ATC, ja que, en lloc de posar el compte bancari de l’entitat local, es posa el que l’ATC té 
assignat a les entitats locals en funció de la província de la qual depenen. No hi ha, per 
tant, assumpció de competències estatals. 
 
2.2.- Òrgan competent per a l’ordenació dels pagaments 
 
L’ordenació del pagament és l’operació comptable que reflecteix l’acte en virtut del qual 
l’ordenador de pagaments, basant-se en una obligació reconeguda i liquidada, expedeix i 
autoritza la corresponent ordre de pagament contra la tresoreria de l’entitat. D’acord amb 
l’article 21.1.f de la Llei de bases de règim local 7/1985, correspon aquesta competència 
a l’alcalde, essent una competència delegable art. 21.3 de la LBRL 7/1985. 
 
2.3.- Ordenació de pagaments davant de l’ATC 
 
El pagament efectuat per mitjà de l’ATC és un pagament realitzat de manera correcta i 
d’acord amb la normativa tributària de l’Estat espanyol. 
 
Certament, el pagament ha d’efectuar-se a favor del Tesoro Público, però la normativa 
tributària admet diverses formes d’efectuar el pagament, i una d’aquestes formes és la 
domiciliació bancària. Així, l’article 33 del Real Decreto 939/2005, de 29 de juliol, que 
aprova el Reglament General de Recaptació, diu: 

 
“Artículo 38. Pago mediante domiciliación bancaria. 
1. La domiciliación bancaria deberá ajustarse a los siguientes requisitos: 
a) Que el obligado al pago sea titular de la cuenta en que domicilie el pago y que dicha 
cuenta se encuentre abierta en una entidad de crédito. 
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En los términos y condiciones en que cada Administración lo establezca, el pago podrá 
domiciliarse en una cuenta que no sea de titularidad del obligado, siempre que el titular 
de dicha cuenta autorice la domiciliación. 
b) Que el obligado al pago comunique su orden de domiciliación a los órganos de la 
Administración según los procedimientos que se establezcan en cada caso. 
2. Los pagos se entenderán realizados en la fecha de cargo en cuenta de dichas 
domiciliaciones, considerándose justificante del ingreso el que a tal efecto expida la 
entidad de crédito donde se encuentre domiciliado el pago, que incorporará como 
mínimo los datos que se establezcan en la orden ministerial correspondiente. 
3. En aquellos casos en los que el cargo en cuenta no se realice o se realice fuera de 
plazo por causa no imputable al obligado al pago, no se exigirán a este recargos, 
intereses de demora ni sanciones, sin perjuicio de los intereses de demora que, en su 
caso, corresponda liquidar y exigir a la entidad responsable por la demora en el 
ingreso. 
4. La Administración establecerá, en su caso, las condiciones para utilizar este medio 
de pago por vía telemática.” 
 

Per tant, estem davant d’uns pagaments que es fan amb la modalitat de domiciliació 
bancària i que estan previstos als models, tant de l’IVA com de l’IRPF, on hi ha les 
caselles corresponents per a poder indicar el compte bancari de càrrec de l’import que 
s’ha de satisfer a l’erari públic. En conseqüència, la domiciliació bancària està regulada i 
acceptada per l’AEAT. 
 
També és evident que els pagaments es realitzen amb autorització del titular del compte, 
que és la pròpia ATC, que té aprovats els models corresponents perquè es faci aquest 
pagament i, alhora, té dissenyat el circuit informàtic per a poder-ho dur a terme. 
 
2.4.- Alliberament del deute tributari pel pagament efectuat davant l’ATC 
 
L’article 64 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, preveu: 
 

“Los obligados tributarios podrán consignar el importe de la deuda tributaria y, en su 
caso, de las costas reglamentariamente devengadas en la Caja General de Depósitos 
u órgano equivalente de las restantes Administraciones públicas, o en alguna de sus 
sucursales, con los efectos liberatorios o suspensivos que las disposiciones 
reglamentarias determinen.” 
 

En conseqüència, el pagament davant l’ATC produeix efectes alliberadors del pagament 
del deute tributari, tal i com es reconeix de forma expressa, i així s’ha acceptat per part de 
l’Agència Tributària en alguna de les seves resolucions. 
 
2.5.- Responsabilitat per a la no presentació dins de termini dels corresponents 
impresos de declaració 
 
El procediment de pagament per mitjà de l’ATC dels impostos consisteix a omplir 
convenientment els documents oficials aprovats per l’Estat, a respectar el calendari del 
contribuent i a pagar el que pertoca en cada cas i dins dels terminis que té aprovats 
l’Estat espanyol per normativa de cada tribut. 
 
Cal diferenciar, per una banda, la formalització i presentació de models i, per una altra, el 
pagament que se’n derivi. 
 
Pel que fa als primers: formalització i presentació, no hi ha cap canvi, ja que els models 
que s’usen són els estatals i s’envien igualment a l’AEAT des de l’oficina virtual creada a 
la pàgina web de l’Agència Estatal Tributària. Per tant, la seva presentació dins o fora de 
termini en res depèn de la forma en què es faci el pagament i, per tant, no ha de 
comportar desobediència a la normativa espanyola. 
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No hi ha d’haver infracció per aplicació dels articles 198 i 199 de la Llei General 
Tributària, que classifica com a infracció tributària el fet de no presentar o presentar 
incorrectament les autoliquidacions o declaracions tributàries. 
 
2.6.- Responsabilitat pel no pagament dins de termini 
 
El pagament fora de termini és objecte de la imposició dels corresponents recàrrecs per 
presentació extemporània, però aquest fet es pot donar tant si es paga els impostos 
directament a l’AEAT com a l’ATC. 
 
El fet de fer el pagament per mitjà de l’ATC, si es fa amb temps suficient, i aquesta és 
diligent en les seves actuacions, no té per què pressuposar que els pagaments es faran 
fora de termini. Cal, per tant, ser diligents i respectar els terminis que marca l’ATC, que 
aconsella que el dia 15 de cada mes els impresos estiguin degudament presentats per tal 
de tenir temps material per a tancar tot el procés. 
 
Per altra banda, des de l’any 2012, en què es va usar per primer cop aquest sistema, 
tothom que l’ha usat (empreses, entitats locals i ciutadans) consta al corrent de pagament 
segons el mateix Estat. En conseqüència, la pràctica d’aquests anys avala aquest 
sistema que de cap manera ha estat considerat incorrecte per part de l’AEAT, sinó que 
l’avala el fet d’acceptar-lo. 
 
A més, l’AEAT, en els supòsits d’endarreriment d’abonament de quantitats rebudes en 
concepte de liquidacions tributàries de l’Estat per part de l’ATC, tenint en compte 
l’aplicació de l’article 64 LGT com s’ha descrit a l’apartat 2.4, que preveu els efectes 
alliberadors del deute tributari, no ha d’aplicar cap recàrrec de constrenyiment ni sanció o, 
si és el cas, els ha d’anul·lar. 
 
2.7.- Ús de l’anomenada finestreta única 
 
La llei 39/2015, reguladora del procediment administratiu comú de les administracions 
públiques, regula a l’article 16.4 la possibilitat que els escrits, documents i sol·licituds dels 
ciutadans es puguin presentar, entre altres, al registre de qualsevol òrgan administratiu 
que pertanyi a qualsevol administració. En sentit similar, l’article 13.4 de l’esmentada Llei 
estableix com a dret dels ciutadans comunicar-se amb l’administració a través d’un punt 
d’accés general electrònic. Per tant, fent ús d’aquesta possibilitat legal, la presentació de 
documents a l’ATC, atès que és l'òrgan administratiu de la Comunitat autònoma de 
Catalunya, és correcte i emparat per norma legal. 
 
A més, l’AEAT, en els supòsits d’endarreriment d’abonament de quantitats rebudes en 
concepte de liquidacions tributàries de l’Estat per part de l’ATC, no ha aplicat cap recàrrec 
de constrenyiment ni sanció o, si és el cas, els ha anul·lat. 
 
Atenent tot l’explicat, des del nostre grup municipal de Junts per Catalunya – Units pel 
Masnou proposem els següents: 
 

ACORDS 
 
1.- El Ple de l’Ajuntament del Masnou considera que la forma més directa de pagament 
dels impostos estatals és a través de l’Agència Tributària de Catalunya (ATC). Per aquest 
motiu, i d’acord amb l’obligació dels òrgans administratius d’actuar sota els principis 
d’eficiència, insta a l’Alcalde, o òrgan en qui delegui, que practiqui el pagament de tots els 
impostos estatals a través de l’ATC, sempre que no comporti un perjudici per a 
l’Ajuntament del Masnou. 
 
2.- L'ajuntament començarà a fer el pagament de tots els impostos estatals a l'ATC durant 
l’any 2022, instant a l’ATC a garantir la seguretat jurídica d’aquest procediment. 
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3.- Demanar al Govern de la Generalitat de Catalunya que incrementi els recursos de 
l’ATC per tal que pugui afrontar amb condicions el repte de ser la principal administració 
recaptadora d’impostos a Catalunya, instant l’ATC a signar un conveni de col·laboració 
amb l’AEAT. 
 
4.- Animar la resta d’ajuntaments de Catalunya a fer el pagament de tots els impostos 
estatals a través de l’ATC. 
 
5.- Trametre un certificat d’aquest acord als Departaments de Presidència i de 
Vicepresidència de la Generalitat de Catalunya i a l’ATC, a l’Associació Catalana de 
Municipis (ACM), a la Federació de Municipis de Catalunya (FMC), a l’Associació de 
Municipis per la Independència (AMI) i a l’Assemblea Nacional Catalana.” 

 
El president sotmet a votació les esmenes presentades pel Grup Municipal Cs 
 
Resultat: Les esmenes queden rebutjades per 17 vots en contra i 2 vots a favor. 
  
Votació: 
El Grup Municipal de Cs (2 regidors), hi vota a favor. 
 
Els grups municipals d’ERC-AM-AM (9 regidors), Fem Masnou (3 regidors), PSC-CP (2 
regidors), JxCAT-UNITS (2 regidors) i CUP-AMUNT (1 regidora), hi voten en contra. 
 
Resultat:  Aprovat per 12 vots a favor, 4 vots en contra i 3 vots d’abstenció. 
 
Votació 
Els grups municipals d’ERC-AM-AM (9 regidors), JxCAT-UNITS (2 regidors) i CUP-
AMUNT (1 regidora), hi voten a favor. 
 
Els grups municipals del PSC-CP (2 regidors) i Cs (2 regidors), hi voten en contra. 
 
El Grup Municipal de Fem Masnou (3 regidors), s’absté. 
 
20. - Moció presentada pel Grup Municipal de JxCAT-UNITS per a la implementació 
d'un procés de participació ciutadana sobre l'estacionament regulat. 
 
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_202202171858000000_FH.mov&topic=20 

 
Acord:  
 
“Actualment l’estacionament regulat al municipi consta de zona taronja i zona blava. 
 
Atès que hi han zones al municipi on hi ha un excés de demanda relativa a l’oferta 
d’estacionament, el govern planteja la implementació d’una zona verda exclusiva per a 
residents al Masnou per sectors. 
 
Atès que la implementació de la zona verda és complexa i planteja diferents interrogants, 
com per exemple: 
 
-La necessitat de la implementació de la mateixa, atenent que el Masnou presenta un 
superàvit d’aparcament residencial de gairebé 1800 places. 
 
-L’interès recaptatori del servei, donat que la taxa associada a la zona verda suposa 73 
Euros anuals per vehicle (taxa més cara que l’aplicada per l’Ajuntament de Barcelona). 
 

http://videoacta.elmasnou.cat/?meeting=video_202202171858000000_FH.mov&topic=20
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-La necessitat d’estudiar alternatives diferents d’estacionament regulat que no suposin el 
pagament d’una taxa per part dels veïns i veïnes, com la zona taronja (gratuïta per 
residents).  
 
-Que la implementació de la zona verda realment redueixi la contaminació i ajudi al 
compliment dels objectius ODS, donat que l’aplicació de la mateixa no te perquè implicar 
necessàriament una reducció dels vehicles. 
 
-Que la implementació de la zona verda hauria d’anar precedida de la millora de mesures 
alternatives al transport privat. 
 
Atès que l’entitat Ocata Activa ha realitzat diferents accions respecte d’aquest tema, com 
la publicació a les xarxes socials de diferents documents que han donat visibilitat sobre la 
futura implementació de la zona verda, l’organització de reunions o l’inici d’una recollida 
de signatures contra la implementació de la zona verda, que han posat de manifest la 
inquietud ciutadana respecte de la proposta d’implementació de la zona verda. 
 
Atès que el propi pla de mobilitat urbana sostenible del Masnou fa ressò d’una enquesta 
sobre l’estacionament regulat on es manifestava que l’opció més ben valorada pels veïns 
i veïnes era la zona taronja. 
 
Atès que el nostre grup municipal pensa que s’ha d’estudiar i valorar l’ampliació de la 
zona taronja (gratuïta per residents) en l’aparcament lliure, per tal de disminuir la 
demanda en els sectors on hi ha més pressió, així com tenir en compte la implementació 
de la zona vermella (gratuïta durant una hora) alternant-ho amb la zona blava.  
 
Atès que, independentment del posicionament polític que cada grup municipal pugui 
tindre respecte de l’estacionament regulat i les diferents opcions, cal poder posar en 
comú les diferents propostes i tenir un debat obert amb la ciutadania perquè pugui 
expressar la seva opinió al respecte. 
 
Vist el dictamen desfavorable de la Comissió Informativa de Territori amb data 9 de febrer 
de 2022. 
 
Per tot l’explicat des del nostre grup municipal de Junts per Catalunya – Units pel Masnou 
proposem els següents: 

 
ACORDS 

 
PRIMER.- La creació d’una taula de treball per analitzar les diferents propostes sobre 
l’estacionament regulat i coordinar un procés de participació ciutadana al respecte per tal 
de conèixer l’opinió dels veïns i veïnes del municipi. 
 
La taula es crearà en un període màxim d’un mes a comptar de l’aprovació de la present 
moció. 
 
Hi formarà part de la taula, l’alcalde, un representant de cada grup municipal, un 
representant del consell de la vila i un representant de cada associació de veïns del 
municipi. 
 
Un cop realitzat el procés de participació ciutadana i analitzades les propostes de tots els 
representants, la taula valorarà la realització d’una consulta popular d’entre els diferents 
propostes que puguin sortir. 
 
SEGON.- Publicar  i  difondre  aquests  acords  i  fer-los  arribar  al  Consell  de  la Vila, a 
les associacions de veïns,  així com  a  totes les entitats  i  col·lectius  que  actuïn  al 
nostre poble.” 
 
Resultat:  No aprovat per 12 vots en contra i 7 vots a favor.  
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Votació 
Els grups municipals Fem Masnou (3 regidors), JxCAT-UNITS (2 regidors) i Cs (2 
regidors), hi voten a favor. 
 
Els grups municipals d’ERC-AM-AM (9 regidors), PSC-CP (2 regidors) i CUP-AMUNT (1 
regidora), hi voten en contra. 
 
20.1 Declaració institucional presentada pel Grup Municipal del PSC amb motiu del 
dia 8 de març; Dia Internacional dels Drets de les Dones. 
 
Les intervencions corresponents a aquest punt de l’ordre del dia es troben enregistrades a la videoacta. Es poden 
consultar a l’enllaç següent: 
 

http://videoacta.elmasnou.cat?meeting=video_202202171858000000_FH.mov&topic=21 

 
Resultat de la urgència: Aprovada per 15 vots a favor, 3 vots en contra i 1 vot 
d’abstenció. 
 
Votació de la urgència:  
Els grups municipals d’ERC-AM-AM (9 regidors), PSC-CP (2 regidors), JxCAT-UNITS (2 
regidors) i Cs (2 regidors), hi voten a favor. 
 
El Grup Municipal de Fem Masnou (3 regidors), hi vota en contra. 
 
El Grup Municipal de la CUP-AMUNT (1 regidora), s’absté. 
 
Acord:  
 
"EXPOSICIÓ DE MOTIUS. 
 
El 8 de març commemorarem el Dia internacional dels Drets de les Dones, una data 
simbòlica de la nostra lluita diària contra el masclisme, una data d'homenatge al 
moviment feminista i també de denúncia de les discriminacions estructurals que 
patim les dones només pel fet de ser dones. S'ha de dir alt i clar: el masclisme és 
incompatible amb la democràcia, la llibertat i la igualtat efectiva entre dones i 
homes.    
 
Per això, volem aprofitar aquesta data per reivindicar la política com l'eina fonamental 
per transformar la realitat i assolir una societat de ciutadanes i ciutadans lliures, 
que neixin i creixin en igualtat d'oportunitats, en plena fraternitat i respecte. I això només 
serà possible amb governs feministes.  
 
Una societat que aspira a ser realment democràtica i socialment justa no es pot 
permetre que la meitat de la població, les dones, siguin discriminades  de manera 
estructural i pateixin violència masclista pel fet de ser dones. Les dones necessitem 
governs que prioritzin les polítiques feministes. Les dones i la humanitat necessitem 
acabar amb la violència masclista. Les estadístiques són esfereïdores: des que tenim 
dades (2003) a l'Estat espanyol han assassinat 1.128 dones2, 2 al 2022. A Catalunya, 
178 dones des del 2003. I 46 menors han estat assassinats pels seus pares a  l'Estat, 5 a 
Catalunya. Una de cada tres dones3 ha patit o patirà violència masclista al llarg de la seva 
vida. I aquestes dades oficials són només la punta de l’iceberg d'un sistema patriarcal que 
només es pot canviar amb polítiques feministes amb governs feministes! 
 
Fem nostra l'agenda feminista basada en coeducació com a motor vital transformador 
social per definir un nou contracte social lliure d'estereotips de gènere que sustenten el 

                                                
2 Dades a 5 de febrer 2022 
3 https://news.un.org/es/story/2021/03/1489292 
 

http://videoacta.elmasnou.cat/?meeting=video_202202171858000000_FH.mov&topic=21
https://news.un.org/es/story/2021/03/1489292
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sistema patriarcal, fomentant la corresponsabilitat entre dones i homes per implementar 
polítiques de conciliació de la vida familiar, laboral, social i personal. Fem polítiques 
contra la mercantilització del cos de les dones (prostitució, pornografia, ventres de 
lloguer...) i com a eix central, la lluita contra tota mena de violències masclistes. 
 
Volem coeducació per evitar segregacions horitzontals en el mercat de treball i garantir la 
igualtat laboral real, evitant situacions de bretxa salarial i de feminització de la pobresa, i 
garantir la participació de les dones en els espais de presa de decisió, tot garantint els 
drets. 
 
Perquè sense drets no hi ha igualtat. Perquè sense igualtat no hi ha llibertat.  
 
Per tot això, des del Grup Municipal Socialista del Masnou instem l'aprovació per part del 
Ple de febrer dels següents 
 
ACORDS: 
 
1.- Comprometre'ns a seguir treballant per l'avenç de la societat cap a la igualtat real, 
rebutjant qualsevol retrocés en drets i llibertats per a les dones, i treballant en el marc de 
les competències de l'Ajuntament per garantir la coeducació, la igualtat laboral, la 
conciliació i la corresponsabilitat. 
  
2.- Seguir Impulsant campanyes de tolerància zero amb la violència masclista, 
especialment entre el jovent, i informar sobre les eines locals i comarcals existents 
(SIADs, SIEs...).  
 
3.- Instar el Govern de la Generalitat a comprometre’s en la lluita contra la violència 
masclista i aprovar, amb els recursos necessaris, un Pacte català contra la violència 
masclista. 
 
4.- Instar el Govern de la Generalitat a fer seguiment perquè les empreses compleixin 
amb els plans d'igualtat i contra la bretxa salarial. 
 
5.-Situar al centre de l'agenda política, l’economia de la cura i reconèixer social i 
econòmicament els treballs vinculats, realitzats majoritàriament per dones. 
 
6.- Seguir donant  solucions a la crisi econòmica i social provocada per la pandèmia de la 
Covid-19 a qui més ha patit les conseqüències, les dones: tenint present l'impacte de 
gènere a l'hora de definir ajudes i accions específiques amb els fons europeus de lluita 
contra la pandèmia i els seus efectes. 
   
7.- Seguir lluitant contra la mercantilització del cos de les dones (explotació sexual, 
pornografia, publicitat sexista...), i sumar-nos a la Xarxa de municipis lliures de tràfic de 
dones i nenes. 
 
8.-Traslladar aquests acords al Congrés dels i les Diputades, al Senat, al Parlament de 
Catalunya, a les entitats municipalistes FMC i ACM, i a les entitats i associacions en 
defensa dels drets de les dones del nostre municipi. Fer difusió pels mitjans habituals de 
l’Ajuntament.” 
 
Resultat: Aprovat per 15 vots a favor i 4 vots d’abstenció.  
 
Votació 
Els grups municipals d’ERC-AM-AM (9 regidors), PSC-CP (2 regidors), JxCAT-UNITS (2 
regidors) i Cs (2 regidors), hi voten a favor.  
 
Els grups municipals de Fem Masnou (3 regidors) i CUP-AMUNT (1 regidora), 
s’abstenen. 
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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. 
 
El Masnou, a la data de la signatura electrònica 
 


