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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, dels esborranys de les actes dels plens ordinaris del 17 de
febrer de 2022 i del 17 de març de 2022.
Les intervencions corresponents a aquest punt es troben enregistrades a la videoacta. Es poden consultar a l’enllaç
següent:

http://videoacta.elmasnou.cat?meeting=video_202204281912000000_FH.mov&topic=1

S’aproven les actes dels plens ordinaris del 17 de febrer de 2022 i del 17 de març de 2022,
per assentiment.
2. - Informacions i comunicacions de l'Alcaldia.
Les intervencions corresponents a aquest punt es troben enregistrades a la videoacta. Es poden consultar a l’enllaç
següent:

http://videoacta.elmasnou.cat?meeting=video_202204281912000000_FH.mov&topic=2

3. - Donar compte dels decrets d'Alcaldia.
Les intervencions corresponents a aquest punt es troben enregistrades a la videoacta. Es poden consultar a l’enllaç
següent:

http://videoacta.elmasnou.cat?meeting=video_202204281912000000_FH.mov&topic=3

Es dona compte de la relació de decrets, tramitats electrònicament, que van del número
548 de data 10 de març al número 1054 de data 20 d'abril de 2022.
4. - Donar compte de la informació sobre el Pla Pressupostari a mig termini, exercicis
2023-2025, d’acord a l’article de l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre.
Les intervencions corresponents a aquest punt es troben enregistrades a la videoacta. Es poden consultar a l’enllaç
següent:

http://videoacta.elmasnou.cat?meeting=video_202204281912000000_FH.mov&topic=4

Acord:
“Vist l’article 29 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i
Sostenibilitat Financera que estableix que les administracions Públiques elaboraran un pla
pressupostari a mig termini en el que s’emmarcarà la elaboració dels Pressupostos anuals i
a través del qual es garantirà una programació pressupostària coherent amb els objectius
d’estabilitat i de deute públic i de conformitat amb la regla de la despesa.
Vista l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la que es desenvolupen les obligacions de
subministrament d’informació previstes a la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat
Pressupostària i Sostenibilitat Financera, que en el seu article 6 estableix l’obligació de
remetre informació sobre els plans pressupostaris a mig termini.
Considerant que de conformitat amb el regulat a l’ article 6 de l’Ordre HAP/2105/2012, d’1
d’octubre, l’ajuntament ha complert amb l’obligació de remissió de subministrament de la
informació, en temps i forma, el dia 15 de març de 2021, havent-se tramès la totalitat de la
informació requerida pel Ministeri d’Hisenda i Funció Pública a través de la plataforma
telemàtica habilitada a l’”Oficina Virtual de les Entitats Locals”.
En virtut de tot el que s’ha exposat, el Ple de la corporació adopta, per assentiment, dels
presents (21), els acords següents:
Primer. Donar compte del decret d’aprovació del marc pressupostari 2023-2025.
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Segon. Donar compte de la remissió de la informació relativa al marc pressupostari 20232025 al Ministeri d’Hisenda i Funció Pública, d’acord amb l’article 5 i 6 de l’Ordre
HAP/2105/2012, d’1 d’octubre i que figura en l’annex d’aquest acord.”
Resultat: En resten assabentats.
5. - Aprovar inicialment l'expedient número 5/2022 de modificació de crèdit sota la
modalitat de suplement i crèdit extraordinari, i canvi de finançament projectes
inversions.
Les intervencions corresponents a aquest punt es troben enregistrades a la videoacta. Es poden consultar a l’enllaç
següent:

http://videoacta.elmasnou.cat?meeting=video_202204281912000000_FH.mov&topic=5

Acord:
“Atès que els suplements de crèdit i els crèdits extraordinaris es regulen a l’article 177 del
RD Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora
de les Hisendes Locals i als articles 35 al 38 del Reial Decret 500/90, de 20 d’abril, que
desenvolupa el Capítol 1r, Títol IV, en matèria de Pressupostos.
Atès que de conformitat amb l’article 177 de l’esmentat Reial Decret Legislatiu 2/2004, els
mitjans o recursos que han de finançar el suplement de crèdit i el crèdit extraordinari són:
el romanent líquid de tresoreria, nous o majors ingressos efectivament recaptats que els
previstos al Pressupost o anul·lació o baixa de crèdits d’altres partides del pressupost no
compromeses, les dotacions de les quals es considerin deduïbles sense pertorbació del
servei.
Vista la liquidació del Pressupost de l’Ajuntament del Masnou de l’exercici 2021 amb un
romanent de tresoreria per a despeses generals positiu per import 8.807.090,45 euros,
restant disponible, una vegada descomptades les modificacions de crèdit 01/2022,
02/2022, i 03/2022, un romanent de tresoreria de 5.295.533.93 euros.
Atès que, d’acord amb l’art 35 RD 500/1990, de 20 d’abril, i amb la memòria d’alcaldia, hi
ha diverses despeses específiques i determinades que no poden demorar- se fins a
l’exercici 2023 i per a les quals el crèdit pressupostari previst resulta insuficient o inexistent
i no pot ser objecte d’ampliació, tal i com s’explica en l’ esmentada memòria de l’alcalde –
president.
Vista la memòria de l’alcalde – president i els informes tècnics dels diferents departaments,
els crèdits extraordinaris i suplements de crèdit es quantifiquen en 1.474.286,20 euros.
D’altra banda, la necessitat de dotar de consignació pressupostària suficient a les
aplicacions on s’imputen l’aprovació de despeses mitjançant Reconeixement extrajudicial
de crèdit número 01/2022 de despeses de l’exercici de 2021 amb càrrec a l’exercici 2022
(exp. BPM X20220003581), requereix modificació de les mateixes mitjançant suplement de
crèdit per import de 140.692,61 euros.
Així mateix, el projecte 2019/2/UB/5 Millores equipaments educatius, finançat amb préstec
BBVA d’exercicis anteriors, te un crèdit disponible de 2.553,66 euros i des de la regidoria
d’Urbanisme es considera adient la possibilitat de cedir aquest saldo disponible, atès que
l’actuació ja ha estat finalitzada, a l’adquisició d’utillatge per les escoles projecte
2022/2ED/2, aplicació pressupostària ED 32321 62300 Maquinària, Instal.lacions tècniques
i utillatge escoles.
Atès que les baixes de crèdit que financen projectes d’inversió que procedeixen de
projectes amb finançament afectat, és necessari d’acord amb l’article 47.5 del Reial Decret
500/90, de 20 d’abril desistir total o parcialment d’iniciar o continuar l’execució de la
despesa.
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Canvi de finançament inversions
En sessió de Junta de Govern Local d’11 d’abril de 2021, es va aprovar l’acceptació dels
ajuts econòmics del programa general d’inversions del Pla de concertació Xarxa de
Governs Locals 2020-2023 de la Diputació de Barcelona per import de 246.033,46 euros,
concedit a l’Ajuntament del Masnou en la línea 2 del Fons incondicionat d’inversió, d’acord
amb el següent detall:
Núm.

Nom actuació

2021

Agent

1

Reurbanització carrer La Segarra i
entorns

126.033,46 €

Diputació Barcelona

2

Reforma equipament cívic Masovers 120.000,00 €

Diputació Barcelona

246.033,46 €

Suma

A final de l’exercici 2021 no es disposa de la totalitat del reconeixement de les obligacions
d’aquestes actuacions i d’acord amb les instruccions de la Diputació de Barcelona és
possible el canvi de finançament per referir-se a actuacions d’ inversions similars. Des del
departament d’Urbanisme s’ha proposat justificar amb les actuacions Urbanització carrer
La Selva/Pallars i Urbanització Carrer Montevideo, les quals compleixen els requisits per a
ser subvencionables i que estaven finançades amb préstec per inversions PCL 2019. No
es tracta en cap moment d’un increment dels disponibles de les aplicacions
pressupostàries, sinó d’un canvi de finançament.
Núm.

Nom actuació

2021

1

Urbanització carrer
La Selva/Pallars

2

Urbanització
Carrer Montevideo

Suma

126.033,46 €

Nou Agent
Finançador
Diputació Barcelona

Anterior agent
finançador
PCL 2019 :BBVA

120.000,00 €

Diputació Barcelona

PCL 2019 :BBVA

246.033,46 €

Vist l’informe de la Intervenció municipal.
Atès que la proposta de modificació ha d’ésser sotmesa a l’aprovació del Ple de
l’Ajuntament.
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Serveis Generals amb data 20
d’abril de 2022.
En virtut de tot el que s’ha exposat, el Ple de la corporació adopta, per majoria absoluta,
dels presents (21), els acords següents:
Primer. Aprovar inicialment la modificació de crèdit 05/2022 sota les modalitats de crèdit
extraordinari i suplement de crèdit finançat amb romanent de tresoreria per a despeses
generals segons el detall següent:
SUPLEMENT DE CREDIT

-

Pel finançament REC
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Aplicació

Descripció

AC 32711 22699

Despeses diverses de civisme

Import

AS 23113 25000

Contractació serveis atenció domiciliària SAD

33.338,92

AS 23116 47900

Encomana de Gestió del Centre Obert Maricel

6.733,17

CU 33411 22609

Festival de teatre 'Ple de Riure'

CU 33412 22609

Despeses teatre, música i dansa

313,21

CU 33611 22609

Activitats de promoció i conservació del patrimoni cultural

187,55

CV 23122 22699

Activitats per a la gent gran

273,55

CV 23125 22699

Activitats joventut

87,12

CV 23126 22699

Activitats infància

100,15

ES 34200 21200

Manteniment i conservació instal·lacions esportives

333,54

IG 23128 22699

Activitats per al foment de la igualtat

MA 17210 46504

Manteniment i conservació estació meteorològica

1.810,00

MO 13300 22706

Estudis i treballs tècnics

2.371,60

MS 13300 21201

Manteniment i conservació aparcaments públics

MS 13300 22100

Subministrament elèctric aparcaments municipals

MS 15300 21400

Conservació vehicles Manteniment

5.058,02

MS 15300 22103

Combustibles vehicles parc mòbil municipal

2.413,92

MS 15320 21000

Manteniment i conservació vies públiques

605,00

MS 15320 22199

Materials diversos vies públiques

811,29

MS 16230 25000

Tractament de la fracció resta, envasos i vidre

40.781,38

MS 16500 21000
MS 16500 22100

Manteniment i conservació enllumenat públic
Electricitat enllumenat públic

6.988,55
4.690,08

MS 17100 22101

Aigua rieres pou i reg

1.589,79

MS 32300 21200

Manteniment escoles infantil i primària

123,20

MS 32300 22101

Aigua escoles infantil i primària

898,98

MS 32300 22102

Gas escoles infantil i primària

MS 33300 22101

Aigua equipaments culturals

MS 33700 21200

Manteniment i conservació Instal.lacions temps lliure

MS 93300 21200

Manteniment i conservació edificis polivalents

MS 93300 22100

Electricitat edificis polivalents

MS 93300 22101

Aigua edificis polivalents

2.565,04

PE 24100 22606

Formació per millora de l'ocupabilitat

3.450,00

PE 24100 22699

Servei d'inserció laboral

1.181,72

PE 24100 46500

Quota observatori del mercat de treball

1.232,00

PE 43300 22606

Accions formatives per empreses

RH 92000 23300

Assistències a tribunals oposició

RH 92000 46500

Conveni Consell Comarcal ús i

RH 92020 22699

Material divers

SC 13000 21400

Conservació vehicles Policia

840,88

SC 13000 22103

Combustibles vehicles Policia

869,35

SC 13000 22104

Vestuari personal seguretat

SC 13300 22704

Servei de grua

SD 23124 22699

Accions de sensibilització en solidaritat i cooperació

SG 92000 22103

Combustible vehicles ordenances

SG 93300 21200

Comunitats de propietaris

TU 43110 48009

Quotes activitats firals

692,12

TU 43120 22699

Dinamització mercats

1.496,61

TU 43200 22699

Accions de promoció turística

UB 15100 22699

Despeses diverses d'urbanisme

2.563,07

UB 15100 22706

Estudis i treballs tècnics

4.235,00

350,90

90,76

362,33

16,27
638,12

62,56
16,12
146,49
3.312,69
787,89

200,00
1.282,60
259,00
55,78

325,66
2.611,12
205,70
63,60
665,21

605,00

140.692,61€

TOTAL
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Per actuacions no previstes segons memòria

Aplicació

Descripció

Projecte

Import
18.150,00 €

AL

92000

22706

Estudis tècnics i projectes generals

CU

33410

22609

Programació d'arts visuals

CU

33412

22609

Despeses teatre, música i dansa

30.000,00 €

CV

23122

22699

Activitats gent gran

20.000,00 €

CV

23126

22699

Activitats infància

20.000,00 €

ED

32611

22699

Activitats de promoció educativa

20.000,00 €

ES

34111

22609

Programes i activitats esportius

2.178,00 €

FE

33811

22609

Esbarjo, festes populars i tradicionals

20.000,00 €

HA

15220

48001

Suport a les polítiques d'Habitatge

40.000,00 €

IG

23128

22699

Activitats per al foment de la igualtat

5.000,00 €

5.000,00 €

MS

15300

20300

Arrendaments
de
instal·lacions i utillatge

MS

15320

21000

Manteniment
públiques

22103

Combustibles
municipal

18.150,00 €
20.000,00 €

MS

15300

i

maquinària,
10.000,00 €

conservació

de

vies
40.000,00 €

vehicles

parc

mòbil
8.000,00 €

MS

15300

22706

Estudis i treballs tècnics manteniment i
serveis

MS

16500

21000

Manteniment i conservació enllumenat
públic

MS

17100

21000

Actuacions a Parcs

5.000,00 €

MS

17100

22199

Manteniment arbrat

5.000,00 €

MS

17020

21000

Millora i conservació platja

10.000,00 €

MS

32300

21200

Manteniment escoles infantil i primària

40.000,00 €

MS

32300

22700

Neteja d'escoles infantil i primària

21.155,00 €
6.000,00 €

MS

33700

21200

Manteniment i conservació instal·lacions
temps lliure

MS

34200

21200

Manteniment i conservació equipaments
esportius

20.000,00 €

21200

Manteniment i conservació equipaments
promoció econòmica

15.000,00 €
20.000,00 €

MS

43000

MS

93300

21200

Manteniment
polivalents

i

conservació

edificis

RH

92210

13100

Bàsiques laboral temporal CP

18.150,50 €

RH

92020

22799

Altres contractes recursos humans

12.000,00 €

SC

13000

21400

Conservació vehicles Policia

12.000,00 €

SG

92000

22699

Indemnitzacions per danys a tercers

14.542,70 €

UB

15100

22706

Estudis i treballs tècnics

UB

17100

60900

Parc Vallmora

2021/2/UB/2

60.000,00 €

UB

17100

61903

Arranjament jardins de Lluís Companys

2020/2/UB/14

20.000,00 €

UB

34200

63202

Adequació espai skate

2022/4/UB/8

15.000,00 €

MA

92060

63203

Plaques edifici centre

2022/2/MA/3

80.000,00 €

176.000,00 €

TOTAL

826.326,20 €

SUPLEMENT DE CRÈDIT - FINANÇAMENT
Aplicació

Descripció

Import

87000 Romanent per Despeses Generals

TOTAL

967.018,81€
967.018,81€
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 CREDIT EXTRAORDINARI
CRÈDIT EXTRAORDINARI DESPESES -Augments
Aplicació

Descripció

Projecte

Import
13.095,00 €

AL

92000 44900 Transferències a SUMEM, mitjà propi

CU

33611 46500 Transf . Consell comarcal Maresme

ES

34111 21200 Manteniment equipaments esportius

ED

32000 63300 Utillatge equipaments educatius

2022/4/ED/1

10.000,00 €

MS

15300 63900 Inversió reposició via pública

2022/4/MS/5

25.000,00 €

MS

17100 61906 Millores jocs infantils i espais verds

2022/4/MS/6

50.000,00 €

SG

16400 62300 Adquisició porta-fèretres cementiri

2022/4/SG/1

80.000,00 €

SI

49110 64102 Despeses en aplicacions informàtiques

2022/4/SI/2

15.750,00 €

SI

92030 62602 Adquisició Equips informàtics generals

2022/4/SI/3

63.715,00 €

UB

31100 62200 Espai per a gats (obres)

2022/4/UB/10

42.000,00 €

UB

34200 63203 Millores equipaments esportius.

2022/4/UB/11

100.000,00 €

UB

50.000,00 €

UB

92060 63204 Adequació espai Edifici Centre
2022/4/UB/12
Instal·lacions i utillatge equipaments
32700 62300 cívics
2022/4/UB/13

UB

15300 61902 Millores entorn cementiri

900,00 €
27.500,00 €

50.000,00 €
120.000,00 €

2022/4/UB/14

TOTAL

647.960,00 €

CRÈDIT EXTRAORDINARI - Finançament
Aplicació

Descripció

Import

87000 Romanent per Despeses Generals

647.960,00 €

TOTAL

647.960,00 €

Segon.- Desistir de continuar l’execució de la despesa del projecte 2019/2/UB/5 Millora
equipaments educatius per import de 2.553,66 euros.
Tercer.- Aprovar inicialment el suplement de crèdit finançat amb baixes de crèdits d’altres
partides del pressupost no compromeses:
ALTA

Descripció

Projecte

ED 32321 62300

Maquinària,
Instal.lacions
tècniques i utillatge escoles
2022/2/ED/2

Import
2.553,66
2.553,66

Finançament (projecte desistit, baixa)
BAIXA
UB 32321 63200

Descripció
Millora equipaments educatius

Projecte
2019/2/UB/5

Import
-2.553,66
-2.553,66

Quart.- Aprovar inicialment el canvi d’agent finançador dels projectes d’inversions
corresponents a l’adjudicació de la Subvenció de la Diputació de Barcelona per import de
246.033,46 euros amb la següent distribució:
Descripció

Projecte

UB 15320 61901

Urbanització Carrer Segarra

2021/2/UB/19

MS 15300 61900

Manteniment
Urbanització
Selva/Pallars

via
pública:
Carrer
La
2019/2/MS/2
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Import

Baixa
Agent Alta Agent
Finançador
Finançador

Diputació
-126.033,46 Barcelona
PCL
126.033,46 :BBVA

PCL 2019
:BBVA
Subvenció
2019 Diputació
Barcelona
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Diputació
-120.000,00 Barcelona
PCL
120.000,00 :BBVA

PCL 2019
:BBVA
Subvenció
2019 Diputació
Barcelona

Cinquè.- Exposar al públic les modificacions esmentades pel termini de quinze dies a la
Intervenció municipal de l’Ajuntament, mitjançant un edicte al BOP i a l’e-tauler de la
corporació als efectes d'examen i possibles reclamacions pels interessats així com al portal
de transparència.
Aquest acord es considerarà definitiu si no s’hi produeixen reclamacions en contra durant
el termini d’exposició pública, i entrarà en vigor en l’exercici al qual es refereix, quan s’hagi
complert el que disposen l’article 112.3 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les
bases de règim local, i l’article 169 del Reial decret legislatiu2/2004, de 5 de març, pel
qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.”
Resultat: Aprovat per 12 vots a favor, 7 vots en contra i 2 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 Fem Masnou (3 regidors), JxCAT-UNITS (3 regidors), i CUPAMUNT (1 regidora), hi voten en contra.
El Grup Municipal de Cs (2 regidors), s’abstenen.
6. - Aprovar l'expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit 1/2022 de despeses
de l'exercici 2021 amb càrrec a l'exercici 2022.
Les intervencions corresponents a aquest punt es troben enregistrades a la videoacta. Es poden consultar a l’enllaç
següent:

http://videoacta.elmasnou.cat?meeting=video_202204281912000000_FH.mov&topic=6

Acord:
“Vistes les despeses que requereixen un procediment de reconeixement de les obligacions
mitjançant l’aprovació d’un reconeixement extrajudicial de crèdit, així com els informes
existents a l’expedient administratiu emesos pels diferents responsables dels serveis
municipals en els que s’indica que la tramitació de la despesa no ha seguit el procediment
legalment establert i en els que queda acreditat que l’objecte de la factura ha estat
efectivament realitzat a plena satisfacció del servei municipal.
Vistes les obligacions que es presenten per a la seva aprovació amb càrrec a aplicacions
de l’exercici 2022, però que corresponen a despeses realitzades durant exercicis anteriors.
Vist que l’aprovació del Reconeixement Extrajudicial de Crèdits (REC) en cap cas esmena
els defectes de l’expedient de contractació i que la seva finalitat és únicament la imputació
en el pressupost corrent de les obligacions derivades de despeses compromeses
indegudament, sense perjudici de que s’hagin d’exigir les responsabilitats corresponents
per haver-se realitzat despeses sense consignació pressupostària i/o sense cobertura
contractual.
Vist el que disposen els articles 163, 169.6, 173.5, 176 a 179 del Reial decret legislatiu
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals, els articles 25.1, 26.1, 60.2 del Reial decret 500/1990, de 20 de abril, que
desenvolupa el capítol primer del títol sisè de la Llei 39/1988, de 28 de desembre,
reguladora de les hisendes locals, el Real Decret 424/2017, de 28 d’abril, pel qual es
regula el règim jurídic del control intern de les entitats del Sector Públic Local, l’informe del
9
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Tribunal de Cuentas 1415, de 22 de desembre de 2020 i l’informe de la Sindicatura de
Comptes de Catalunya 18/2021.
Vistos els informes d’intervenció i de Secretaria que figuren a l’expedient.
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Serveis Generals amb data 20
d’abril de 2022.
En virtut de tot el que s’ha exposat, el Ple de la corporació adopta, per majoria absoluta,
dels presents (21), els acords següents:
Primer.- Resoldre en el sentit de refusar la discrepància plantejada per la intervenció
municipal.
Segon-. Aprovar l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit número 1/2022 per
import de 233.110,89 euros.
Tercer.- Autoritzar,disposar i reconèixer les obligacions (ADO) de les despeses que es
recullen a les relacions F/2022/63, F/2022/99 i F/2022/123, amb càrrec al pressupost de
l’exercici 2022, per un import total de 141.051,12 euros i segons el següent detall:


La relació de factures F/2020/63 per import de 26.000,47 euros:

ORG

N.
d'entrada

Data

N.
document

de

Data doc.

MS

F/2022/9

01/01/2022

M-202112-000
320

31/12/2021

CU

F/2022/10

01/01/2022

QM20210149

CU

F/2022/11

01/01/2022

CU

F/2022/13

CU

Import
total

Aplic.

Tercer

Nom

Text Explicatiu

605,00

2022 MS 15320 21000

B66818931

BEECUBU, SL

31/12/2021

11,60

2022 CU 33412 22609

(.../...)

MIREYA NOY
OLIVERAS

AOC:115549976
MANTENIMENT
ANUAL APP INCIDÈNCIES A LA VIA
PÚBLICA
AOC:115559437 VENDA D'ENTRADES
AL QUEDA'T DE Boira a les orelles

QM20210150

31/12/2021

86,81

2022 CU 33412 22609

(.../...)

MIREYA NOY
OLIVERAS

AOC:115559499 VENDA D'ENTRADES
AL QUEDA'T Adeu, Peter Pan

01/01/2022

QM20210151

31/12/2021

18,40

2022 CU 33412 22609

(.../...)

MIREYA NOY
OLIVERAS

AOC:115559773 VENDA D'ENTRADES
AL QUEDA'T Gala lírica tres tenors

F/2022/14

01/01/2022

QM20210152

31/12/2021

15,20

2022 CU 33412 22609

(.../...)

MIREYA NOY
OLIVERAS

AOC:115559871 VENDA D'ENTRADES
AL QUEDA'T Gala lírica tres tenors

CU

F/2022/15

01/01/2022

QM20210165

31/12/2021

147,20

2022 CU 33412 22609

(.../...)

MIREYA NOY
OLIVERAS

AOC:115560224 VENDA D'ENTRADES
AL QUEDA'T La gran ofensa

CU

F/2022/16

01/01/2022

QM20210166

31/12/2021

11,20

2022 CU 33412 22609

(.../...)

MIREYA NOY
OLIVERAS

AOC:115560541 VENDA D'ENTRADES
AL QUEDA'T La Rumbanyera

CU

F/2022/17

01/01/2022

QM20210188

31/12/2021

22,80

2022 CU 33412 22609

(.../...)

MIREYA NOY
OLIVERAS

AOC:115560740 VENDA D'ENTRADES
AL QUEDA'T One, Two, Free... Folk!

MS

F/2022/25

03/01/2022

600
2021/600/96

31/12/2021

356,38

Multiaplicació

B02703866

AOC:115649572
PINTURA

SI

F/2022/31

03/01/2022

A 38928

31/12/2021

158,51

2022 SI 92050 22799

Q0801175A

PINT-NOVA
PCL PARTNER,
SL
CONSORCI
ADMINISTRACI
O OBERTA DE
CATALUNYA

SC

F/2022/45

04/01/2022

2021 / 231

31/12/2021

528,23

2022 SC 13000 22103

B61092276

SELCERO SL

SC

F/2022/58

07/01/2022

2021000249

31/12/2021

2.611,12

2022 SC 13300 22704

B60676988

AOC:115901169 SERVEIS DE GRÚA
DESEMBRE SEGONS DETALL ADJUNT

MS

F/2022/61

09/01/2022

14472

31/12/2021

354,60

2022 MS 15320 22199

(.../...)

MS

F/2022/67

10/01/2022

106200666

31/12/2021

170,13

2022 MS 93300 21200

B63679021

GRUES
ALT
MARESME SL
SOCIETAT
UNIPERSONAL
IGNASI
VILALTA
ROSES
MOS
IL·LUMINACIO
, S.L.

MS

F/2022/68

10/01/2022

21 19712

31/12/2021

83,09

2022 MS 15320 22199

A59712208

CU

F/2022/74

11/01/2022

001_MMM22

11/01/2022

187,55

2022 CU 33611 22609

(.../...)

10

MATERIAL

DE

AOC:115675564 T-CAT personal - C.A.L.
7C3E59B28031AFCAF2E78184B2A1F6C
3 - ( Ordinaria) / T-CAT personal - S.F.B.
- 5963
AOC:115739051
Suministrament
benzina p.local desembre

AOC:115965979
JARDINERIA

MATERIAL

DE

AOC:116011237
LAMPISTERIA

MATERIAL

DE

MATERIALS
HOMS,S.A.

AOC:116010479
CONSTRUCCIÓ

MATERIAL

DE

MARTA
MARAGALL
MORENO

AOC:116068704 ITINERARI GUIAT ""LES
DONES DEL TÈXTIL"" DIA 18/12/21
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SC

F/2022/211

12/01/2022

211507-1

09/12/2021

300,00

2022 SC 13000 21400

B60725280

AUTOMOCIO
SANT
MIQUEL,SL

AOC:116143108 Franquicia reparación
/ 9046LDB KIA NIRO M6

SC

F/2022/229

13/01/2022

403772

13/01/2022

540,88

2022 SC 13000 21400

B08126021

AOC:116239466
REVISIÓN
30.000KM O 2 AÑOS

MS

F/2022/237

13/01/2022

2100308

31/12/2021

6,36

2022 MS 93300 21200

B67387217

AUTOMOBILS
A. R. MOTORS,
SL
FERRETERIA
TEIA , S.L.

MS

F/2022/238

13/01/2022

2100309

31/12/2021

148,35

2022 MS 93300 21200

B67387217

FERRETERIA
TEIA , S.L.

AOC:116264549
FERRETERIA

MS

F/2022/241

14/01/2022

21/MT0020211

31/12/2021

2.314,95

2022 MS 15300 22103

B66001561

PREMIRA
ENERGIA, SL.

AOC:116324867 GASOIL VEHICLES
MANTENIMENT DESEMBRE 2021

IG

F/2022/262

18/01/2022

1

09/12/2021

330,00

2022 IG 23128 22699

(.../...)

CELIA ARACIL
PELAEZ

AOC:116450174 Transport / Tallerista /
Material

CV

F/2022/269

19/01/2022

210488

20/11/2021

7,35

2022 CV 23122 22699

(.../...)

JOSE
LUIS
MOLINA DE LA
PAZ

TU

F/2022/307

25/01/2022

PROTOCOL
252.20

26/05/2020

579,50

2022 TU 43120 22699

(.../...)

FRANCESC
TORRENT
I
CUFI (NOTARI)

AOC:116572176 NETEJA DIA 20/11 AL
POLISPORTIU GENT GRAN / CARREC
PER LA DIFERENCIA ENTRE FACTURES
210420 I 210487
LIQUIDACIÓ ESCRIPTURA RENÚNCIA A
FAVOR DE L'AJUNTAMENT DE LA
PARADA 34 ILLA 2-A DEL MERCAT

TU

F/2022/308

25/01/2022

PROTOCOL
663.19

06/06/2019

455,61

2022 TU 43120 22699

(.../...)

FRANCESC
TORRENT
I
CUFI (NOTARI)

TU

F/2022/309

25/01/2022

PROTOCOL
662.19

06/06/2019

461,50

2022 TU 43120 22699

(.../...)

FRANCESC
TORRENT
I
CUFI (NOTARI)

UB

F/2022/310

25/01/2022

PROTOCOL
664.19

06/06/2019

1.561,87

2022 UB 15100 22699

(.../...)

FRANCESC
TORRENT
I
CUFI (NOTARI)

LIQUIDACIÓ ESCRIPTURA RENÚNCIA A
FAVOR DE L'AJUNTAMENT DE LA
PARADA 21 ILLA 3A DEL MERCAT
MUNICIPAL
LIQUIDACIÓ ESCRIPTURA RENÚNCIA A
FAVOR DE L'AJUNTAMENT DE LA
PARADA 35 ILLA 2B DEL MERCAT
MUNICIPAL
LIQUIDACIÓ ESCRIPTURA CONSTITUCIÓ
SERVITUD PAS ÚS PÚBLIC PAS DEL
PORT

UB

F/2022/311

25/01/2022

PROTOCOL
242.19

28/02/2019

1.001,20

2022 UB 15100 22699

(.../...)

FRANCESC
TORRENT
I
CUFI (NOTARI)

LIQUIDACIÓ ESCRIPTURA CONVENI
CESSIÓ ÚS TEMPORAL APARCAMENT
ILLA CENTRE

MS

F/2022/332

27/01/2022

FAB21014855

31/12/2021

392,35

2022 MS 15300 21400

B55085492

LUBRIDAL OIL
SLU

AOC:116976533 AD LUBRICANT 46.005
OLI MOTOR SCC 5W30 / SIGAUS 5L

CV

F/2022/338

27/01/2022

1

27/01/2022

100,15

2022 CV 23126 22699

G66012105

ASSOCIACIO
VEINAL
DEL
CUL D'OCATA

AOC:116996054 MATERIAL NADALEM
2021

CU

F/2022/365

31/01/2022

QM20210190

31/12/2021

39,33

2022 CU 33411 22609

(.../...)

MIREYA NOY
OLIVERAS

AOC:117162552 The Primitals (
Identificador del objeto facturado:
Espai Escènic Ca N'Humet; )

CU

F/2022/366

31/01/2022

QM20210191

31/12/2021

51,43

2022 CU 33411 22609

(.../...)

MIREYA NOY
OLIVERAS

AOC:117162683 VENDA D'ENTRADES
AL QUEDA'T The Primitals PLE DE RIURE

PE

F/2022/506

10/02/2022

A/210941

15/12/2021

2.250,00

2022 PE 24100 22606

B60956752

AOC:117833518 CURSO: AUXILIAR DE
LIMPIEZA
POLIVALENTE
CON
PREVENCION DE RIESGOS LABORALES,
TRABAJOS EN ALTURAS Y PLATAFO

PE

F/2022/604

17/02/2022

F-01

15/02/2022

200,00

2022 PE 43300 22606

F01904291

INSTITUT
CATALA
ENSENYAMEN
T INDUSTRIAL,
SL
NOVES
MIRADES SCCL

SG

F/2022/613

18/02/2022

1R TTRE 2021

01/01/2021

103,34

2022 SG 93300 21200

H61675278

COMUNIDAD
PRAT DE LA
RIBA, 10

QUOTA COMUNITAT LOCAL SANT FELIP
6-18 1R TRIMESTRE 2021

SG

F/2022/614

18/02/2022

2N TTRE 2021

01/04/2021

103,34

2022 SG 93300 21200

H61675278

COMUNIDAD
PRAT DE LA
RIBA, 10

QUOTA COMUNITAT LOCAL SANT FELIP
6-18 2N TRIMESTRE 2021

SG

F/2022/615

18/02/2022

3R TTRE 2021

01/07/2021

103,34

2022 SG 93300 21200

H61675278

COMUNIDAD
PRAT DE LA
RIBA, 10

QUOTA COMUNITAT LOCAL SANT FELIP
6-18 3R TRIMESTRE 2021

SG

F/2022/616

18/02/2022

4T TTRE 2021

01/10/2021

103,34

2022 SG 93300 21200

H61675278

COMUNIDAD
PRAT DE LA
RIBA, 10

QUOTA COMUNITAT LOCAL SANT FELIP
6-18 4T TRIMESTRE 2021

MA

F/2022/666

24/02/2022

DECRET
489/2021

21/12/2021

1.810,00

2022 MA 17210 46504

P5800008D

CONSELL
COMARCAL
DEL MARESME

SERVEI ALERTES METEOROLÒGIQUES I
SEGUIMENT ATMOSFÈRIC ANY 2021

TU

F/2022/693

28/02/2022

FA/17-0774

15/03/2017

200,00

2022 TU 43200 46700

S0800470G

QUOTA AFILIACIÓ
TURISME ANY 2017

MS

F/2022/754

02/03/2022

2021 / 210

01/03/2022

98,97

2022 MS 15300 22103

B61092276

AGENCIA
CATALANA DE
TURISME
SELCERO SL

SC

F/2022/755

02/03/2022

2021 / 211

01/03/2022

341,12

2022 SC 13000 22103

B61092276

SELCERO SL

AOC:118900852
SUMINISTRAMENT
BENZINA NOVEMBRE 2021 P.LOCAL

SG

F/2022/756

02/03/2022

2021 / 212

01/03/2022

63,60

2022 SG 92000 22103

B61092276

SELCERO SL

AOC:118901409
SUMINISTRAMENT
BENZINA ORDENANCES NOVEMBRE
2021

11

CADA

AOC:116264548 CINTA AMERICANA /
CINTA AMERICANA
MATERIAL

DE

AOC:118042280 Taller de diagnòstic
emprenedores desembre 2021

CATALANA

DE

AOC:118900428
SUMINISTRAMENT
BENZINA NOVEMBRE 2021
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MS

F/2022/777

04/03/2022

908100017

15/03/2019

731,81

2022 MS 16500 21000

B63182232

MS

F/2022/805

04/03/2022

908100018

15/03/2019

731,81

2022 MS 16500 21000

B63182232

MS

F/2022/806

04/03/2022

908100019

15/03/2019

894,07

2022 MS 16500 21000

B63182232

MS

F/2022/807

04/03/2022

908100021

15/04/2019

563,86

2022 MS 16500 21000

B63182232

MS

F/2022/808

04/03/2022

908100022

15/04/2019

941,99

2022 MS 16500 21000

B63182232

MS

F/2022/809

04/03/2022

908100023

15/04/2019

774,40

2022 MS 16500 21000

B63182232

MS

F/2022/810

04/03/2022

908100024

15/04/2019

943,80

2022 MS 16500 21000

B63182232

MS

F/2022/811

04/03/2022

908100025

30/04/2019

627,99

2022 MS 16500 21000

B63182232

MS

F/2022/812

04/03/2022

908100026

30/04/2019

471,90

2022 MS 16500 21000

B63182232

MS

F/2022/813

04/03/2022

908100027

30/04/2019

283,14

2022 MS 16500 21000

B63182232



28 d´abril de 2022

SANT ANDREU
SUBMINISTRE
S
INDUSTRIALS,
S.L.
SANT ANDREU
SUBMINISTRE
S
INDUSTRIALS,
S.L.
SANT ANDREU
SUBMINISTRE
S
INDUSTRIALS,
S.L.
SANT ANDREU
SUBMINISTRE
S
INDUSTRIALS,
S.L.
SANT ANDREU
SUBMINISTRE
S
INDUSTRIALS,
S.L.
SANT ANDREU
SUBMINISTRE
S
INDUSTRIALS,
S.L.
SANT ANDREU
SUBMINISTRE
S
INDUSTRIALS,
S.L.
SANT ANDREU
SUBMINISTRE
S
INDUSTRIALS,
S.L.
SANT ANDREU
SUBMINISTRE
S
INDUSTRIALS,
S.L.
SANT ANDREU
SUBMINISTRE
S
INDUSTRIALS,
S.L.

AOC:119109853
LLUMINÀRIES

COMPRA

AOC:119190049
LLUMINÀRIES

COMPRA

AOC:119190502 COMPRA MATERIAL
ELÈCTRIC

AOC:119190522 COMPRA PROJECTORS
LED PER VIENESOS

AOC:119190533COMPRA
ELÈCTRIC

MATERIAL

AOC:119190572 COMPRA COLUMNA
PER SUBSTITUIR UNA MALMESA PER
ACCIDENT A L'ILLA CENTRE

AOC:119190643 COMPRA COLUMNA
SUBSTITUCIÓ PER ACCIDENT

AOC:119190650 COMPRA MATERIAL
ELÈCTRIC

AOC:119190733 COMPRA COLUMNA
PER SUBSTITUIR UNA MALMESA PER
ACCIDENT AL C/JOSEP ESTRADA

AOC:119190736 MATERIAL ELÈCTRIC
PER SUBSTITUIR EL MATERIAL ROBAT A
LA COLOMINA

La relació de factures F/2022/99 per import de 68.080,63 euros:

ORG

N. d'entrada

Data

N.
de
document

Data doc.

TU

F/2021/3322

01/09/2021

21/00008

01/09/2021

AC

F/2021/4048

08/10/2021

661

PE

F/2021/4738

16/11/2021

Import
total

Aplic.

Tercer

Nom

Text Explicatiu

692,12

2022 TU 43110 48009

G61201000

AOC:107388317
associació Fefic 2021

08/10/2021

350,90

2022 AC 32711 22699

(.../...)

FEDERACIO
DE
FIRES
DE
CATALUNYA
JORDI
GOMIS
SANCHEZ

DECRET
408/21

12/11/2021

1.232,00

2022 PE 43300 46500

P5800008D

CONSELL
COMARCAL
MARESME

GG

F/2021/4865

29/11/2021

802

29/11/2021

266,20

2022 CV 23122 22699

(.../...)

MS

F/2021/5043

09/12/2021

FAB210136
45

30/11/2021

3.739,57

2022 MS 15300 21400

B55085492

LUBRIDAL OIL SLU

MS

F/2021/5093

12/12/2021

0820145483
30
0899
PLR101N04
74421

07/12/2021

430,57

2022 MS 16500 22100

A81948077

ENDESA ENERGIA
S.A UNIPERSONAL

12

JORDI
SANCHEZ

DEL

GOMIS

Quota

AOC:109675253 Festa radars Repartiment per diferents llocs i
botigues del Masnou de 11.000
flyers.
LIQUIDACIÓ PRESTACIÓ SUPORT
TÈCNIC EN MATÈRIA D'ANÀLISI
SOCIOLABORAL LOCAL ANY 2021
AOC:112984600 Dinar gent gran
- Roll-up 85 x 2 mt. Impresos en
lona
AOC:113797918 AD LUBRICANT
56.208 OLI MOTOR SC2 5W30
PSA / SIGAUS 208L / AD
LUBRICANT 46.005 OLI MOTOR
SCC 5W30 / SIGAUS
AOC:113971663 Consum Punta (
FONTANILLS
75
ENLLPUBLIC;08320;EL
MASNOU;BARCELONA;ESP ) /
Consum pla ( FONTANILLS 75
ENLLP
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MS

F/2021/5110

12/12/2021

0820145263
31
0905
PLR101N04
34522

12/11/2021

32,54

2022 MS 93300 22100

A81948077

ENDESA ENERGIA
S.A UNIPERSONAL

AOC:113972101 Consum Punta (
AVDA CUSI I FURTUNET 30 CANGUARINO;08320;EL
MASNOU;BARCELONA;ESP ) /
Consum pla ( AVDA CUS

MS

F/2021/5112

12/12/2021

0820145646
27
1060
PLR101N04
57365

02/12/2021

663,49

2022 MS 93300 22100

A81948077

ENDESA ENERGIA
S.A UNIPERSONAL

MS

F/2021/5122

12/12/2021

0820145072
13
1149
PLR101N04
62545

03/12/2021

493,53

2022 MS 16500 22100

A81948077

ENDESA ENERGIA
S.A UNIPERSONAL

AOC:113972110 Consum P2 (
ROGER DE FLOR 23-AJUNTA.
OFICINE(OAC);08320;EL
MASNOU;BARCELONA;ESP ) /
Consum P3 ( ROGER DE F
AOC:113972280 Consum Punta (
FRA JUNIPER SERRA ENLLPUBLICILF
E.P.
EP02;08320;EL
MASNOU;BARCELONA;ESP ) /
Consum pla ( F

MS

F/2021/5125

12/12/2021

0820145274
83
0924
PLR101N04
62569

03/12/2021

496,89

2022 MS 16500 22100

A81948077

ENDESA ENERGIA
S.A UNIPERSONAL

AOC:113972346 Consum Punta (
ALELLA
10
EP66;08320;EL
MASNOU;BARCELONA;ESP ) /
Consum pla ( ALELLA 10
EP66;08320;EL MASNO

MS

F/2021/5130

12/12/2021

0820145614
21
1100
PLR101N04
41961

19/11/2021

451,46

2022 MS 16500 22100

A81948077

ENDESA ENERGIA
S.A UNIPERSONAL

MS

F/2021/5135

12/12/2021

0820145607
87
1079
PLR101N04
70715

07/12/2021

91,86

2022 MS 93300 22100

A81948077

ENDESA ENERGIA
S.A UNIPERSONAL

AOC:113972575 Consum P3 (
FONTANILLS-S/N
JTO
E.T.4179;08320;EL
MASNOU;BARCELONA;ESP ) /
Consum P4 ( FONTANILLS-S/N
JTO E
AOC:113972884 Consum P2 (
ITALIA 50-2 PRK MERCAT
N;08320;EL
MASNOU;BARCELONA;ESP ) /
Consum P3 ( ITALIA 50-2 PRK
MERCAT

MS

F/2021/5140

12/12/2021

0820145676
47
1305
PLR101N04
70718

07/12/2021

494,06

2022 MS 16500 22100

A81948077

ENDESA ENERGIA
S.A UNIPERSONAL

MS

F/2021/5160

13/12/2021

9994185550
21
1011
PMR101N0
427889

02/12/2021

761,05

2022 MS 16500 22100

A81948077

ENDESA ENERGIA
S.A UNIPERSONAL

MS

F/2021/5161

13/12/2021

9994184469
32
1385
PMR101N0
422086

30/11/2021

122,91

2022 MS 16500 22100

A81948077

ENDESA ENERGIA
S.A UNIPERSONAL

MS

F/2021/5167

13/12/2021

9994184490
61
1030
PMR101N0
431867

03/12/2021

469,46

2022 MS 16500 22100

A81948077

ENDESA ENERGIA
S.A UNIPERSONAL

MS

F/2021/5173

13/12/2021

9994185562
15
1522
PMR101N0
438781

07/12/2021

489,07

2022 MS 16500 22100

A81948077

ENDESA ENERGIA
S.A UNIPERSONAL

MS

F/2021/5174

13/12/2021

0820357131
92
0521
PMR101N0
440706

07/12/2021

19,72

2022 MS 13300 22100

A81948077

ENDESA ENERGIA
S.A UNIPERSONAL

MS

F/2021/5175

13/12/2021

9994185242
71
1045
PMR101N0
438780

07/12/2021

481,08

2022 MS 16500 22100

A81948077

ENDESA ENERGIA
S.A UNIPERSONAL

AOC:113974085 Consum Punta (
SANT LLUIS 6 BXS EP37;08320;EL
MASNOU;BARCELONA;ESP ) /
Consum pla ( SANT LLUIS 6 BXS
EP37;

MS

F/2021/5184

13/12/2021

0820363294
13
0342
PNR101N03
22215

02/12/2021

475,43

2022 MS 13300 22100

A81948077

ENDESA ENERGIA
S.A UNIPERSONAL

AOC:113974597 Consum P2 (
FLOS I CALCAT 14-APC MUNICIPA
GAR;08320;EL
MASNOU;BARCELONA;ESP ) /
Consum P3 ( FLOS I CALCAT

MS

F/2021/5186

13/12/2021

0820363294
47
0380
PNR101N03
30840

07/12/2021

142,97

2022 MS 13300 22100

A81948077

ENDESA ENERGIA
S.A UNIPERSONAL

AOC:113974791 Consum P6 (
FLOS I CALCAT 10-12-14 GAR
GAR-14 F.CALCAT, 14;08320;EL
MASNOU;BARCELONA;ESP ) /
Pot. P1 ( FLO

13

AOC:113972995 Consum P2 (
URGELL ENFRONT-S/N NUM.10
ESQ
AMPURDA_;08320;EL
MASNOU;BARCELONA;ESP ) /
Consum P3 ( URGELL EN
AOC:113973816 Consum Punta
S1 ( PLACA RAMON I CAJAL 3
BXS;08320;EL
MASNOU;BARCELONA;ESP ) /
Con
AOC:113973819 Consum Punta (
PASSATGE SISTRES JUNT-S/N ET3992
E.P.;08320;EL
MASNOU;BARCELONA;ESP ) /
Consum pla ( PASSA
AOC:113973926 Consum Punta (
L'HOSPITALET-S/N
BXS
E.P09;08320;EL
MASNOU;BARCELONA;ESP ) /
Consum pla ( L'HOSPITALET-S/N
AOC:113974073 Consum Punta (
AVDA
CUSI
I
FURTUNET
ENLLPUBLIC;08320;EL
MASNOU;BARCELONA;ESP ) /
Consum pla ( AVDA CUSI I
AOC:113974079 Consum Punta (
MARE DE DEU DE LOURDES 5
JUNT-CR.BARCE,29
S.G.
COM;08320;EL
MASNOU;BARCELONA;ESP ) /
Consum
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MS

F/2021/5296

15/12/2021

0861617453
57
0667
PNR108N00
56449

19/11/2021

62,56

2022 MS 32300 22102

A81948077

ENDESA ENERGIA
S.A UNIPERSONAL

AOC:114184751 Terme Energia
Gas ( PASSEIG ROMAN FABRA 3
BXS;08320;EL
MASNOU;BARCELONA;ESP ) /
Terme Fixe Gas ( PASSEIG R

ES

F/2021/5336

16/12/2021

104005055

15/12/2021

333,54

2022 ES 34200 21200

A58861311

MATELECSA , S.A.

AOC:114327743 ALBARAN R122007094 FECHA 15/12/2021
REF: COMPLEX ESPORTIU /
CABLE TOXFREE CPR ZH RZ1-K AS
3G2,5MM2 / CABL

MS

F/2021/5350

16/12/2021

22072021A
E00038720

29/11/2021

17,01

2022 MS 93300 22101

A08000234

AGBAR, SOCIETAT
GENERAL D'AIGÜES
DE
BARCELONA,
SAU

MS

F/2021/5359

16/12/2021

22072021A
E00038742

29/11/2021

767,36

2022 MS 93300 22101

A08000234

AGBAR, SOCIETAT
GENERAL D'AIGÜES
DE
BARCELONA,
SAU

MS

F/2021/5379

16/12/2021

22072021A
E00041309

30/11/2021

683,19

2022 MS 32300 22101

A08000234

AGBAR, SOCIETAT
GENERAL D'AIGÜES
DE
BARCELONA,
SAU

AOC:114324577
(A08000234)
CÀNON AIGUA ACA (Generalitat
Catalunya)-CONSUM GENERALCONSUM GENERAL ( Propietari:
AGBAR. CIF
AOC:114324612
(A08000234)
CÀNON AIGUA ACA (Generalitat
Catalunya)-CONSUM GENERALCONSUM GENERAL ( Propietari:
AGBAR. CIF
AOC:114324727
(A08000234)
CÀNON AIGUA ACA (Generalitat
Catalunya)-CONSUM GENERALCONSUM GENERAL ( Propietari:
AGBAR. CIF

MS

F/2021/5383

16/12/2021

22072021A
E00042249

01/12/2021

1.170,29

2022 MS 93300 22101

A08000234

AGBAR, SOCIETAT
GENERAL D'AIGÜES
DE
BARCELONA,
SAU

AOC:114324777
(A08000234)
CÀNON AIGUA ACA (Generalitat
Catalunya)-CONSUM GENERALCONSUM GENERAL ( Propietari:
AGBAR. CIF

MS

F/2021/5387

16/12/2021

22072021A
E00042247

01/12/2021

330,95

2022 MS 17100 22101

A08000234

AGBAR, SOCIETAT
GENERAL D'AIGÜES
DE
BARCELONA,
SAU

AOC:114324843
(A08000234)
CÀNON AIGUA ACA (Generalitat
Catalunya)-CONSUM GENERALCONSUM GENERAL ( Propietari:
AGBAR. CIF

MS

F/2021/5399

16/12/2021

22072021A
E00041317

30/11/2021

54,62

2022 MS 93300 22101

A08000234

AGBAR, SOCIETAT
GENERAL D'AIGÜES
DE
BARCELONA,
SAU

MS

F/2021/5404

16/12/2021

22072021A
E00041310

30/11/2021

80,59

2022 MS 93300 22101

A08000234

AGBAR, SOCIETAT
GENERAL D'AIGÜES
DE
BARCELONA,
SAU

AOC:114325036
(A08000234)
CÀNON AIGUA ACA (Generalitat
Catalunya)-CONSUM GENERALCONSUM GENERAL ( Propietari:
AGBAR. CIF
AOC:114325084
(A08000234)
CÀNON AIGUA ACA (Generalitat
Catalunya)-CONSUM GENERALCONSUM GENERAL ( Propietari:
AGBAR. CIF

MS

F/2021/5409

16/12/2021

22072021A
E00038761

29/11/2021

36,71

2022 MS 93300 22101

A08000234

AGBAR, SOCIETAT
GENERAL D'AIGÜES
DE
BARCELONA,
SAU

MS

F/2021/5412

16/12/2021

22072021A
E00038710

29/11/2021

122,44

2022 MS 17100 22101

A08000234

AGBAR, SOCIETAT
GENERAL D'AIGÜES
DE
BARCELONA,
SAU

MS

F/2021/5422

16/12/2021

22072021A
E00038774

29/11/2021

3,28

2022 MS 93300 22101

A08000234

AGBAR, SOCIETAT
GENERAL D'AIGÜES
DE
BARCELONA,
SAU

MS

F/2021/5428

16/12/2021

22072021A
E00041345

30/11/2021

792,53

2022 MS 17100 22101

A08000234

AGBAR, SOCIETAT
GENERAL D'AIGÜES
DE
BARCELONA,
SAU

AOC:114325410
(A08000234)
CÀNON AIGUA ACA (Generalitat
Catalunya)-CONSUM GENERALCONSUM GENERAL ( Propietari:
AGBAR. CIF

MS

F/2021/5434

16/12/2021

22072021A
E00038779

29/11/2021

34,03

2022 MS 93300 22101

A08000234

AGBAR, SOCIETAT
GENERAL D'AIGÜES
DE
BARCELONA,
SAU

AOC:114325544
(A08000234)
CÀNON AIGUA ACA (Generalitat
Catalunya)-CONSUM GENERALCONSUM GENERAL ( Propietari:
AGBAR. CIF

MS

F/2021/5438

16/12/2021

22072021A
E00038739

29/11/2021

16,12

2022 MS 93300 22101

A08000234

AGBAR, SOCIETAT
GENERAL D'AIGÜES
DE
BARCELONA,
SAU

AOC:114325591
(A08000234)
CÀNON AIGUA ACA (Generalitat
Catalunya)-CONSUM GENERALCONSUM GENERAL ( Propietari:
AGBAR. CIF

14

AOC:114325128
(A08000234)
CÀNON AIGUA ACA (Generalitat
Catalunya)-CONSUM GENERALCONSUM GENERAL ( Propietari:
AGBAR. CIF
AOC:114325156
(A08000234)
CÀNON AIGUA ACA (Generalitat
Catalunya)-CONSUM GENERALCONSUM GENERAL ( Propietari:
AGBAR. CIF
AOC:114325329
(A08000234)
CÀNON AIGUA ACA (Generalitat
Catalunya)-CONSUM GENERALCONSUM GENERAL ( Propietari:
AGBAR. CIF
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MS

F/2021/5452

16/12/2021

22072021A
E00038783

29/11/2021

43,87

2022 MS 93300 22101

A08000234

AGBAR, SOCIETAT
GENERAL D'AIGÜES
DE
BARCELONA,
SAU

AOC:114325811
(A08000234)
CÀNON AIGUA ACA (Generalitat
Catalunya)-CONSUM GENERALCONSUM GENERAL ( Propietari:
AGBAR. CIF

MS

F/2021/5458

16/12/2021

22072021A
E00038688

29/11/2021

81,48

2022 MS 93300 22101

A08000234

AGBAR, SOCIETAT
GENERAL D'AIGÜES
DE
BARCELONA,
SAU

MS

F/2021/5459

16/12/2021

22072021A
E00041320

30/11/2021

195,20

2022 MS 93300 22101

A08000234

AGBAR, SOCIETAT
GENERAL D'AIGÜES
DE
BARCELONA,
SAU

AOC:114325850
(A08000234)
CÀNON AIGUA ACA (Generalitat
Catalunya)-CONSUM GENERALCONSUM GENERAL ( Propietari:
AGBAR. CIF
AOC:114325872
(A08000234)
CÀNON AIGUA ACA (Generalitat
Catalunya)-CONSUM GENERALCONSUM GENERAL ( Propietari:
AGBAR. CIF

MS

F/2021/5477

16/12/2021

22072021A
E00038743

29/11/2021

16,12

2022 MS 93300 22101

A08000234

AGBAR, SOCIETAT
GENERAL D'AIGÜES
DE
BARCELONA,
SAU

AOC:114326161
(A08000234)
CÀNON AIGUA ACA (Generalitat
Catalunya)-CONSUM GENERALCONSUM GENERAL ( Propietari:
AGBAR. CIF

MS

F/2021/5485

16/12/2021

22072021A
E00037363

25/11/2021

16,12

2022 MS 93300 22101

A08000234

AGBAR, SOCIETAT
GENERAL D'AIGÜES
DE
BARCELONA,
SAU

AOC:114326217
(A08000234)
CÀNON AIGUA ACA (Generalitat
Catalunya)-CONSUM GENERALCONSUM GENERAL ( Propietari:
AGBAR. CIF

MS

F/2021/5494

16/12/2021

22072021A
E00038755

29/11/2021

16,12

2022 MS 93300 22101

A08000234

AGBAR, SOCIETAT
GENERAL D'AIGÜES
DE
BARCELONA,
SAU

AOC:114326264
(A08000234)
CÀNON AIGUA ACA (Generalitat
Catalunya)-CONSUM GENERALCONSUM GENERAL ( Propietari:
AGBAR. CIF

MS

F/2021/5495

16/12/2021

22072021A
E00038708

29/11/2021

16,12

2022 MS 93300 22101

A08000234

AGBAR, SOCIETAT
GENERAL D'AIGÜES
DE
BARCELONA,
SAU

MS

F/2021/5496

16/12/2021

22072021A
E00038754

29/11/2021

343,87

2022 MS 17100 22101

A08000234

AGBAR, SOCIETAT
GENERAL D'AIGÜES
DE
BARCELONA,
SAU

AOC:114326265
(A08000234)
CÀNON AIGUA ACA (Generalitat
Catalunya)-CONSUM GENERALCONSUM GENERAL ( Propietari:
AGBAR. CIF
AOC:114326289
(A08000234)
CÀNON AIGUA ACA (Generalitat
Catalunya)-CONSUM GENERALCONSUM GENERAL ( Propietari:
AGBAR. CIF

MS

F/2021/5499

16/12/2021

22072021A
E00038695

29/11/2021

215,79

2022 MS 32300 22101

A08000234

AGBAR, SOCIETAT
GENERAL D'AIGÜES
DE
BARCELONA,
SAU

PS

F/2021/5506

16/12/2021

874

15/12/2021

205,70

2022 SD 23124 22699

(.../...)

JORDI
SANCHEZ

CV

F/2021/5530

17/12/2021

F080

17/12/2021

87,12

2022 CV 23125 22699

(.../...)

LAURA MONTERO
ABAD

MS

F/2021/5565

20/12/2021

21 19066

15/12/2021

342,19

Multiaplicació

A59712208

MATERIALS
HOMS,S.A.

AOC:114600251 ALBARÀ 32732 /
PANOT 20X20X2.5 GRIS /
ALBARÀ 33010 / SAC MORTER M7.5 BENSEC / PANOT 20X20X2.5
GRIS / SAC

MS

F/2021/5569

21/12/2021

104001846

15/12/2021

123,20

2022 MS 32300 21200

B65686230

ABC EL MASNOU,
SL

PE

F/2021/5572

21/12/2021

02009

21/12/2021

1.181,72

2022 PE 24100 22699

(.../...)

SC

F/2021/5578

22/12/2021

2021//2133
39

21/12/2021

325,66

2022 SC 13000 22104

B62175575

SERVEIS VIALS DEL
VALLES TRAFIC I
SERVEIS

SG

F/2021/5585

22/12/2021

2N TTRE

01/04/2021

83,95

2022 SG 93300 21200

H59878983

COMUNITAT
DE
PROPIETARIS
MOSSEN
CINTO
VERDAGUER 53

AOC:114677216 ALBARAN R102031064 FECHA 03/12/2021
REF: MANTENIMENT / JUEGO
TORNILLO WC INOX. / FLEXO
LAVAD.PVC 22C H3/4
AOC:114687199
Acompanyament al projecte
Treball Talent i Tecnologia
subvencionat per la Diputació de
Barcelona
AOC:114714302
SEFR301600N210 - Senyal d'acer
galvanitzat, circular 600 mm.,
reflectant nivell-2 H.I. , Mod.
TR301 veloci
QUOTA COMUNITAT 2N TTRE
2021

15

TERESA
CATALAN

GOMIS

TIBAU

AOC:114326299
(A08000234)
CÀNON AIGUA ACA (Generalitat
Catalunya)-CONSUM GENERALCONSUM GENERAL ( Propietari:
AGBAR. CIF
AOC:114300271 Festa
18D.
Cartells impresos en paper de
135 grs.
repartiment per
diferents llocs del Masnou. / 3
Cartell
AOC:114427570 DISSENY GRAFIC
- Cartell activitats desembre
Joventut. Pressupost 2021.36
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SG

F/2021/5586

22/12/2021

3R TTRE

01/07/2021

83,95

2022 SG 93300 21200

H59878983

SG

F/2021/5587

22/12/2021

4T TTRE

01/10/2021

83,95

2022 SG 93300 21200

H59878983

MS

F/2021/5604

23/12/2021

A21667

23/12/2021

2.800,92

2022 MS 93300 21200

B59950964

MS

F/2021/5612

24/12/2021

24112

24/12/2021

24,72

2022 MS 93300 21200

(.../...)

VICENTE LINARES
GONZALEZ

MS

F/2021/5613

24/12/2021

24113

24/12/2021

23,78

2022 MS 16500 21000

(.../...)

VICENTE LINARES
GONZALEZ

TU

F/2021/5622

25/12/2021

11700

25/12/2021

605,00

2022 TU 43200 22699

B67296376

PRODUCCIONES
CACAMO SL

AOC:115055008 Complements a
la festa *Playmobil, en l'espai
Pau Casals del Masnou

MS

F/2021/5626

27/12/2021

BROSSA
DESEMBRE

22/12/2021

40.781,38

2022 MS 16230 25000

P5812001E

TRACTAMENT
DESEMBRE 2021.

RH

F/2021/5638

28/12/2021

2021 174

28/12/2021

338,80

2022 RH 22100 23300

J66535659

CONSORCI
TRACTAMENT
RESIDUS
SOLIDS
URB.MARESME
GAP 3 SCP(GRUP
D'ASSESSORAMENT
PSICOLÒGIC)

RH

F/2021/5639

28/12/2021

2021 175

28/12/2021

943,80

2022 RH 22100 23300

J66535659

GAP 3 SCP(GRUP
D'ASSESSORAMENT
PSICOLÒGIC)

PE

F/2021/5653

29/12/2021

020282FOR
0012842021

20/12/2021

1.200,00

2022 PE 24100 22606

G80468416

FUNDACION
LABORAL DE LA
CONSTRUCCION

MS

F/2021/5655

29/12/2021

22072021A
E00038767

29/11/2021

16,12

2022 MS 33300 22101

A08000234

RH

F/2021/5663

30/12/2021

216604

29/12/2021

55,78

2022 RH 92020 22699

B65220808

AGBAR, SOCIETAT
GENERAL D'AIGÜES
DE
BARCELONA,
SAU
GALCOR MATERIAL
DE OFICINA,S.L.

MS

F/2021/5675

31/12/2021

20212007

31/12/2021

926,10

2022 MS 15300 21400

B60892106



COMUNITAT
DE
PROPIETARIS
MOSSEN
CINTO
VERDAGUER 53
COMUNITAT
DE
PROPIETARIS
MOSSEN
CINTO
VERDAGUER 53
INST COMET, SLU

LINEA CARROCERIA
, S.L.

QUOTA
COMUNITAT
TRIMESTRE 2021

3R

QUOTA
COMUNITAT
TRIMESTRE 2021

4T

AOC:114905389
EXPEDIENT
NUM. LIC 12/2020 / CONTRACTE
DE SERVEI DE MANTENIMENT DE
LES
INSTAL.LACIONS
DE
CALEFACCIÓ I PLAQ
AOC:114998281 AJUNTAMENT
DEL MASNOU MANTENIMIENT /
ALB 33200 REF ROGER DE FLOR /
ALB 33201 REF CASA DE LA VILA
AOC:114998552 AJUNTAMENT
DEL MASNOU ENLLUMENAT /
ALB 33244 REF PAS SOTERRAT

BROSSA

AOC:115234251 Assessorament
psicològic pel procés de selecció
d'una plaça d'Inspector de la Via
Pública de l'Ajuntament
AOC:115238310 Assessorament
psicològic pel procés de selecció
de 3 places de la Policia Local de
l'Ajuntament del Masnou
AOC:114689236 Impartició Curs:
""Rehabilitació
i
Eficiència
energètica en edificis, Lean
Construction"". Hores impartides
FONTANILLS 77.

AOC:115423721 PANTALLA DE
PROTECCION
Q-CONNECT
CARTON FORMATO VERTICAL
70X100 CM
AOC:115530964
ALB,23840,
DISCO DE FRENO -(JUEGO)
REVESTI / T2223 JGO DE
PASTILLAS FORD / ALB,24156.
PILOTO TRASERO NISSA

La relació de factures F/2022/123 per import de 46.970,02 euros:

ORG

N. d'entrada

Data

N.
de
document

Data doc.

AS

F/2021/5674

31/12/2021

V-FAC+
FSV2112024
3

31/12/2021

AS

F/2022/1330

21/03/2022

DECRET
58/2022
DEPEND.

UB

F/2022/1373

25/03/2022

MO

F/2022/1374

RH

IG

Import
total

Aplic.

Tercer

Nom

Text Explicatiu

6.733,17

2022 AS 23118 47900

B55023832

17/03/2022

33.338,92

2022 AS 23113 25000

P5800008D

SUMAR, SERVEIS
PÚBLICS D'ACCIÓ
SOCIAL
DE
CATALUNYA
CONSELL
COMARCAL DEL
MARESME

AOC:115524095 Gestió del centre
obert maricel de l'Ajuntament de /
masnou, segons conveni. / Exempta
d¿IVA (art. 20.1.8
LIQUIDACIÓ SAD DEPENDÈNCIA
DESEMBRE 2021

LIQUIDACIÓ
202201424

17/02/2022

4.235,00

2022 UB 15100 22706

P0800000B

DIPUTACIO
BARCELONA

DE

25/03/2022

LIQUIDACIÓ
202201422

17/02/2022

2.371,60

2022 MO 13300 22706

P0800000B

DIPUTACIO
BARCELONA

DE

F/2022/1384

28/03/2022

DECRET
273/2021

05/08/2021

259,00

2022 RH 92000 46500

P5800008D

CONSELL
COMARCAL DEL
MARESME

REDACCIÓ
DOCUMENT
MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL POUM
DEL MASNOU (MIQUEL BIADA,
FIGUERES, TT.UMBERT I N-II)
REDACCIÓ
DOCUMENT
ESTUDI
URBANÍSTIC CONNEXIÓ VIALS MARE
DE DEU DEL PILAR I CARRER
PUIGMAL
LIQUIDACIÓ ÚS BORSA COMARCAL
EDUCADORS/ES SOCIALS (A2), DATA
25 JUNY 2021

F/2022/293

21/01/2022

F004

20/01/2022

32,33

2022 IG 23128 22699

(.../...)

LAURA
MONTERO ABAD

MODIFICACIÓ CARTELLS ACTIVITATS
25N I ALTRES

16

Acta del Ple de l'Ajuntament del Masnou

Sessió núm. PLE2022000004

28 d´abril de 2022

QUART.- Reconèixer les obligacions (O) de les despeses que es detallen a les relacions
F/2022/100 i F/2022/101, amb càrrec al pressupost de l’exercici 2021, per un import total
de 92.059,77 euros i segons el següent detall:


La relació de factures F/2022/100 per import de 60.542,91 euros:

ORG

N. d'entrada

Data

N.
de
document

Data doc.

Import
total

Aplic.

Tercer

Nom

Text Explicatiu

CV

F/2021/4489

09/11/2021

731

08/11/2021

127,05

2022 CP 92050 22699

(.../...)

JORDI GOMIS
SANCHEZ

AOC:111571570 ""Juguem al patí"" ,
Cartells DIN-A3 impresos en paper de
135 grs a color + repartiment per
diferent llocs d

CV

F/2021/4492

09/11/2021

734

08/11/2021

127,05

2022 CV 23125 22699

(.../...)

JORDI GOMIS
SANCHEZ

1.091,42

2022 SC 13000 22104

B98001282

SATARA
SEGURIDAD SL

22/11/2021

236,82

2022 CP 92210 22699

B67120196

GLOBAL
ATTENTIVE,
S.L.

AOC:111571575
""Cartell
unitari
castanyada"" , Cartells DIN-A3 impresos
en paper de 135 grs a color +
repartiment per dife
AOC:112139202 Oferta 210-3515 /
Chaqueta Impermeable PRO Rainy
Bicolor Amarillo CAT
/ Chaqueta
Impermeable PRO Rainy B
AOC:112529484 Control accés Dinar
Gent Gran 2 controladors de 11:00 a
18:00

SC

F/2021/4729

16/11/2021

211- 1331

15/11/2021

CP

F/2021/4791

22/11/2021

3192

CP

F/2021/4792

22/11/2021

3193

22/11/2021

473,64

2022 CP 92210 22699

B67120196

GLOBAL
ATTENTIVE,
S.L.

AOC:112529502 Control accés Dinar
Gent Gran 4 controladors de 11:00 a
18:00

UB

F/2021/5546

18/12/2021

540

17/12/2021

12.196,80

2022 UB 17100 60900

B66825936

BATLLE I ROIG
ARQUITECTUR
A SLP

F/2021/5547

18/12/2021

541

17/12/2021

5.227,20

2022 UB 17100 60900

B66825936

BATLLE I ROIG
ARQUITECTUR
A SLP

AS

F/2021/5575

22/12/2021

A
2021/A/695
7

21/12/2021

206,25

2022 AS 23118 22799

G60729084

MS

F/2021/5599

23/12/2021

URBAN21
2847

23/12/2021

3.064,98

2022 MS 13300 61900

B65916223

ASSISTENCIA I
GESTIO
INTEGRAL
(FUNDACIÓ
PRIVADA AGI)
ADO URBAN
FURNITURE

AOC:114460481 Redacció del projecte
bàsic de les fases 5 i 6 del Parc Vallmora
de Masnou. Honoraris facturats 70%
total
AOC:114460671 Redacció del projecte
bàsic de les fases 5 i 6 del Parc Vallmora
de Masnou. Honoraris facturats 30%
total
AOC:114698161 Serveis acolliment
especialitzat d' urgències per a dones
Desembre 2021 REF 122/2017 ""Exent
d'IVA per r

UB

MS

F/2021/5602

23/12/2021

B 210266

23/12/2021

1.968,04

2022 MS 33000 62300

B64461312

GRUP VIADA
MATARO,SL

PE

F/2021/5610

23/12/2021

Emit-2019
64

07/12/2021

4.486,68

2022 TU 41320 22699

A08356347

DEIN
INTERDECOR,
S.A.

MS

F/2021/5618

25/12/2021

52440

24/12/2021

4.481,24

2022 MS 15300 22104

A62732565

WÜRTH
MODYF,S.A.

AOC:115032807 ROBA
PERSONAL
BRIGADA, OPERARIS MERCAT I
CONSERGES ESCOLES

MS

F/2021/5619

25/12/2021

52509

24/12/2021

5.154,00

2022 MS 15300 22104

A62732565

WÜRTH
MODYF,S.A.

AOC:115032811 ROBA PERSONAL DE
MANTENIMENT

PE

F/2021/5620

25/12/2021

52439

24/12/2021

2.608,52

2022 PE 24100 22104

A62732565

WÜRTH
MODYF,S.A.

MS

F/2021/5630

27/12/2021

01 220148

27/12/2021

2.831,59

2022 MS 15300 22104

B60298304

MA

F/2021/5632

27/12/2021

906

27/12/2021

205,70

2022 MA 17000 22699

(.../...)

DUERTO,SL
PROTECCIO
LABORAL
JORDI GOMIS
SANCHEZ

AOC:115032812
POLAR
AV
NARANJA/GRIS
L22021007583
2021122 / POLAR AV NARANJA/GRIS
M22021007583 2021122 / POLO
AOC:115149128
COMPRA
EPI'S
BRIGADA

CV

F/2021/5633

27/12/2021

907

27/12/2021

1.161,60

2022 CV 23126 22699

(.../...)

JORDI GOMIS
SANCHEZ

SI

F/2021/5636

28/12/2021

60-L198010766

28/12/2021

2.393,96

2022 SI 92050 22200

A82018474

TELEFONICA
DE
ESPAÑA,S.A.
S.UNIPERSON
AL

17

AOC:114895661 EXP. X2019006225 /
Aplic. pes. MS.13300,61900 / ESPEJO
EXTERIOR Ø60 / HITO HA75VERDE /
LLAVE PARA H75 / FU
AOC:114900325 TR183 - TAULA
RECTANGULAR PLEGABLE (183 X 76
CM) / TRANS72PG - TRANSPORT 7296H. - PORTS PAGATS / MATERI
AOC:114945372
ABETO
GIGANTE
V.5MTS DECORADO E ILUMINADO
SEGUN PPTO. 27/09/21

AOC:115140145 Producció i colocació a
pared de plafó de mides 80x55 cm,
fabricat en suport de pvc espumat
blanc de 3 mm.
AOC:115140144 Fanalets de Reis
impresos a color en cartolina folding de
300 grs. troquelades i entregades en
plà
AOC:115199182
FACTURACION
CONCERTADA
FIJA
MODALIDAD:
CONCURS
Abono/Ref.Factura:
032254001 - Periodo regular de cuotas:
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SI

F/2021/5637

28/12/2021

60-L198010767

28/12/2021

48,28

2022 SI 92050 22200

A82018474

SC

F/2021/5641

28/12/2021

2021 177

28/12/2021

2.571,25

2022 SC 13500 22706

J66535659

AL

F/2021/5643

28/12/2021

908

28/12/2021

949,85

2022 AL 92510 22699

(.../...)

MS

F/2021/5646

28/12/2021

Emit- 27

28/12/2021

1.183,38

2022 MS 93300 21200

(.../...)

MS

F/2021/5652

29/12/2021

80

29/12/2021

358,16

2022 MS 13300 21201

SC

F/2021/5659

29/12/2021

21231

29/12/2021

260,15

SC

F/2021/5661

29/12/2021

211- 1732

29/12/2021

AL

F/2021/5665

30/12/2021

PUB 105639

CP

F/2021/5666

30/12/2021

UB

F/2021/5667

MS

CP

28 d´abril de 2022

TELEFONICA
DE
ESPAÑA,S.A.
S.UNIPERSON
AL
GAP
3
SCP(GRUP
D'ASSESSORA
MENT
PSICOLÒGIC)
JORDI GOMIS
SANCHEZ

AOC:115199200
FACTURACION
CONCERTADA VARIABLE MODALIDAD:
CONCURS
Abono/Ref.Factura:
032254201 - Periodo regular de cuo

FERNANDO
SALGADO
VILAR

AOC:115267917 MANTENIMENT GRUP
ELECTRÒGEN EDIFICI CENTRE

B66420258

TECFOC
CONTRA
INCENDIS, S.L.

AOC:115318080 SUBMINISTRAMENT I
INSTAL.LACIÓ EXTINTORS I ARMARI
APARCAMENT CAVALLETS

2022 SC 13200 22199

J65240723

MICRO
3
RADIO, S.C.P.

AOC:115339226 Sustitución de la
cámara de videovigilancia del patio de
la Policia Local ( palo). Según
presupuesto acept

2.846,26

2022 SC 13000 22104

B98001282

SATARA
SEGURIDAD SL

30/12/2021

284,33

2022 AL 92510 22799

A17374547

3220

30/12/2021

202,99

2022 CP 92210 22699

B67120196

HERMES
COMUNICACI
ONS,SA
(EL
PUNT)
GLOBAL
ATTENTIVE,
S.L.

AOC:115369394 Oferta 210-4415 /
Expediente: X2021019385 RC: 13000
22104 / Nombre AGENT C-134 /
Escudo Tip PVC Velcro
AOC:115420890 El Punt Avui - El Punt
Avui Les Ciutats són Capitals quota
desembre

30/12/2021

Emit182112078

27/12/2021

1.949,14

2022 UB 93300 63200

B59549071

CATALANA DE
CLIMA I C.
LLONCH, SL

F/2021/5669

30/12/2021

1 107437

30/12/2021

831,63

2022 MS 17100 22701

B60915279

URBE SBD S.L

F/2021/5672

31/12/2021

3221

31/12/2021

1.014,95

2022 CP 92210 22699

B67120196

GLOBAL
ATTENTIVE,
S.L.



AOC:115238797 Assessorament pel
procés de realització de les proves
d¿avaluació
de
les
condicions
psicològiques per a l¿
AOC:115247033 Taxi a demanda.
11.000 Díptics DIN-A4 a 4+4 en paper
de 135 grs color 2 cares plegats. /
Repartiment porta

AOC:115437619 1 Auxiliar Control
d'accés dies 27-28-29-30 de 10:30 a
13:30
AOC:115442467 Condicionador partit
BC INVERTER tipus / split paret 1x1 de
la firma GENERAL / FUJITSU mod.
ASY35UIKP amb
AOC:115447235 Manteniment de les
àrees de joc infantil de DESEMBRE del
2021 EXPEDIENT NÚM. X2021000335
AOC:115519205 2 Auxiliars Control
d'accés 27,28,29 i 30 de 10:45 a 13:30 i
de 15:45 a 20:30

La relació de factures F/2022/101 per import de 31.516,86 euros:

ORG

N. d'entrada

Data

N.
de
document

Data doc.

MS

F/2022/1

01/01/2022

217006562

21/12/2021

MS

F/2022/2

01/01/2022

217006563

MS

F/2022/3

01/01/2022

MS

F/2022/4

AL

Import
total

Aplic.

Tercer

Nom

Text Explicatiu

4.053,20

2022 MS 15320 22199

B60272309

EXCLUSIVES
ARMENGOL,S.L.

AOC:115546412 PINTURA VIÀRIA

21/12/2021

1.735,68

2022 MS 15320 22199

B60272309

EXCLUSIVES
ARMENGOL,S.L.

AOC:115546417 PINTURA VIÀRIA

217006564

21/12/2021

3.386,10

2022 MS 15320 22199

B60272309

EXCLUSIVES
ARMENGOL,S.L.

AOC:115546413 PINTURA VIÀRIA

01/01/2022

OP 15

31/12/2021

4.557,44

2022 MS 15320 21000

B62730171

LONIX INVEST SL

AOC:115542126 PINTURA VIÀRIA DE
CARRERS ASFALTATS DE NOU

F/2022/7

01/01/2022

A084

29/12/2021

1.936,00

2022 AL 92410 22799

(.../...)

CRISTINA BELLES
SAMPERA

AL

F/2022/8

01/01/2022

A085

31/12/2021

605,00

2022 AL 92410 22799

(.../...)

CRISTINA BELLES
SAMPERA

CU

F/2022/12

01/01/2022

21/43

31/12/2021

432,00

2022 CU 33410 22609

G66080631

ASSOCIACIO
BLANC DE GUIX

AOC:115547471 1-Imatge gràfica
Creació de la gràfica -Sessió de fotos
Fira d¿entitats -Cartellería -Vídeo
animat parti
AOC:115547502
Creació
d'una
cartelleria secundària per a la difusió
impresa / Disseny en format 4K del
video promocional
AOC:115551353 Educadora de Sala
Espai Casinet Exposició Nasebo

CU

F/2022/41

04/01/2022

3828/2

31/12/2021

582,40

2022 CU 33611 22609

B67120196

GLOBAL
ATTENTIVE, S.L.

AOC:115717800 Conserge Obertura i
Vigilància del Museo i de la Mina
d'Aigua (Desembre-21)

MS

F/2022/53

05/01/2022

FV21-120537

30/12/2021

496,10

2022 MS 93300 21200

B58737305

DECOFRIO,SL

AOC:115817404
4ª
REVISIÓN
PREVENTIVA DE LAS INSTALACIONES
DE FRIO MERCADO
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PE

F/2022/70

10/01/2022

22338

30/12/2021

246,84

2022 PE 24100 22699

B64391253

OLIGRAFIC
IMPRESSORS,SL

AOC:116031268 TACOS NOTES - Ref.SERVEI OCUPACIO LOCAL DE 500
FULLS, IMPRESOS A 1 CARA,
ENCOLATS X CAP, RETRACTILATS I
AOC:116036879
LLOGUER
CONTENIDOR RUNA DESEMBRE

MS

F/2022/71

10/01/2022

N
2021003822

31/12/2021

24,20

2022 MS 15320 21000

A59090787

GOMEZBAREA,S.A.

AL

F/2022/157

12/01/2022

001/2022

10/01/2022

1.960,20

2022 AL 92510 22699

(.../...)

RAMON
BOADELLA
QUERALT

REPORTATGES
FOTOGRÀFICS
PROGRAMACIÓ ARTS VISUALS

AL

F/2022/158

12/01/2022

002/2022

10/01/2022

544,50

2022 AL 92510 22699

(.../...)

RAMON
BOADELLA
QUERALT

REPORTATGES
FOTOGRÀFICS
ACTIVITATS OCTUBRE 2021

AL

F/2022/159

12/01/2022

003/2022

10/01/2022

435,60

2022 AL 92510 22699

(.../...)

RAMON
BOADELLA
QUERALT

REPORTATGES
FOTOGRÀFICS
ACTIVITATS OCTUBRE 2021

AL

F/2022/160

12/01/2022

004/2022

10/01/2022

1.343,10

2022 AL 92510 22699

(.../...)

RAMON
BOADELLA
QUERALT

REPORTATGES
FOTOGRÀFICS
ACTIVITATS NOVEMBRE 2021

AL

F/2022/161

12/01/2022

005/2022

10/01/2022

653,40

2022 AL 92510 22699

(.../...)

RAMON
BOADELLA
QUERALT

REPORTATGES
FOTOGRÀFICS
ACTIVITATS NOVEMBRE (2) 2021

AL

F/2022/162

12/01/2022

006/2022

10/01/2022

1.742,40

2022 AL 92510 22699

(.../...)

REPORTATGES
FOTOGRÀFICS
ACTIVITATS DESEMBRE I NADAL 2021

MS

F/2022/217

12/01/2022

2021 612

31/12/2021

2.860,00

2022 MS 15320 21000

B61828216

RAMON
BOADELLA
QUERALT
BISBAL
CASACUBERTA,
S.L.

MS

F/2022/228

13/01/2022

Emit- 06

13/01/2022

1.195,48

2022 MS 34200 22700

B64765985

GRAN CALIDAD
CONTRASTADA,
SL

AOC:116238786
POLIESPORTIU NADALEM

CV

F/2022/268

19/01/2022

210487

20/11/2021

349,60

2022 CV 23122 22699

(.../...)

JOSE
LUIS
MOLINA DE LA
PAZ

CV

F/2022/282

20/01/2022

2022 1

20/01/2022

100,00

2022 CV 23126 22699

G66208919

ASSOCIACIÓ FEM
FIRA,
EL
MASNOU

AOC:116572113 NETEJA DIA 20/11
AL POLISPORTIU GENT GRAN /
Neteja de moqueta firal de 1200m2
abans i després / Neteja de
AOC:116633598
¿
Tallers
manualitats diverses Nadalem 2021

FE

F/2022/294

21/01/2022

12

21/01/2022

700,00

2022 FE 33811 22609

G62539713

LA COLLA DE
DIABLES
DEL
MASNOU

AOC:116706027 SOPA DE PEDRES
2021

MS

F/2022/330

26/01/2022

N
2021003503

30/11/2021

189,20

2022 MS 15320 21000

A59090787

GOMEZBAREA,S.A.

AOC:116940130 -lloguer contenidor
runa buidatge novembre 2021

AS

F/2022/641

22/02/2022

A
2021/A/7001

31/12/2021

206,25

2022 AS 23118 22799

G60729084

AOC:118450324 Desembre 2021 CONTRACTE MENOR RESERVA PLAÇA
D'ACOLLIDA ADREÇAT PERSONES
AMB VULNERABILITAT 2021 ""Exent

MS

F/2022/1118

15/03/2022

683

05/11/2021

1.182,17

2022 MS 17000 21001

B65995029

ASSISTENCIA
I
GESTIO
INTEGRAL
(FUNDACIÓ
PRIVADA AGI)
OBRES
DE
JARDINERIA TOT
VERD SLU

AOC:116178690 NETEJA AMB ALTA
PRESSIÓ DIFERENTS CARRERS DEL
MUNICIPI

Resultat: Aprovat per 12 vots a favor i 9 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 Fem Masnou (3 regidors), JxCAT-UNITS (3 regidors), Cs (2
regidors) i CUP-AMUNT (1 regidora), s’abstenen.
7. - Aprovar inicialment l’expedient número 7/2022 de modificació pressupostària, en
la modalitat de suplement de crèdit, finançat amb baixes de crèdits d’altres partides
del pressupost no compromeses, baixa de projectes i no disponibilitat de crèdits.
Les intervencions corresponents a aquest punt es troben enregistrades a la videoacta. Es poden consultar a l’enllaç
següent:

19

NETEJA

AOC:119796376
DESEMBROSSAMENT D'HERBES I
CANYES DE LA RIERA D'ALELLA EN EL
SEU PAS PEL MUNICIPI DEL
MASNOU.

CINQUÈ. L’aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit de les relacions F/2022/63,
F/2022/99 i F/2022/123, quedarà condicionada a l’entrada en vigor de l’expedient de
modificació de crèdit 05/2022.”

http://videoacta.elmasnou.cat?meeting=video_202204281912000000_FH.mov&topic=7

2

Acta del Ple de l'Ajuntament del Masnou

Sessió núm. PLE2022000004

28 d´abril de 2022

Acord:
“Atès que els suplements de crèdit es regulen a l’article 177 del RD Legislatiu 2/2004, de 5
de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals i als
articles 35 al 38 del Reial Decret 500/90, de 20 d’abril, que desenvolupa el Capítol 1r, Títol
IV, en matèria de Pressupostos.
Atès que de conformitat amb l’article 177 de l’esmentat Reial Decret Legislatiu 2/2004, els
mitjans o recursos que han de finançar el suplement de crèdit són: el romanent líquid de
tresoreria, nous o majors ingressos efectivament recaptats que els previstos al Pressupost
o anul·lació o baixa de crèdits d’altres partides del pressupost no compromeses, les
dotacions de les quals es considerin deduïbles sense pertorbació del servei.
Atès que, d’acord amb l’art 35 RD 500/1990, de 20 d’abril, i amb la memòria d’alcaldia, hi
ha diverses despeses específiques i determinades que no poden demorar- se fins a
l’exercici 2023 i per a les quals el crèdit pressupostari previst resulta insuficient o inexistent
i no pot ser objecte d’ampliació, tal i com s’explica en l’ esmentada memòria de l’alcalde –
president.
La Diputació de Barcelona va notificar el procediment de concessió d’ajuts del Programa
específic de resiliència local en el marc del Pla de concertació de Xarxes Governs Locals
2020-2023 (expedient 2021/0013226), amb la concessió a l’Ajuntament del Masnou de
l’import total de 235.607,44 euros, amb codi XGL despeses operacions de capital i
financeres 21/X/314666.
En l’Annex Inversions es va aprovar la següent distribució:
1.- Projecte 2022/2/MA/2 Comunitats Energètiques

87.096,36 euros

2.- Projecte 2022/2/MO/1 Quatre aparcaments segurs per bicicletes

39.461,49 euros

3.- Projecte 2022/2/MO/2 Punts de recàrrega de vehicles elèctric

109.049,59 euros
============
235.607,44 euros.

Tal com s’explica en la memòria de l’alcalde – president, és necessari l’aprovació d’una
nova distribució de la subvenció de la Diputació de Barcelona per finançar inversions,
mitjançant suplements de crèdits finançats en baixa per import de 126.557,85 euros.
Atès que les baixes de crèdit que financen projectes d’inversió que procedeixen de
projectes amb finançament afectat, és necessari d’acord amb l’article 47.5 del Reial Decret
500/90, de 20 d’abril desistir total o parcialment d’iniciar o continuar l’execució de la
despesa.
Es desisteix dels projectes 2022/2/MA/2 Inversió Next Generation M. Ambient i
2022/2/MO/1 Inversió Mobilitat Urbana Maquinaria i Instal·lacions, atès que es reformula i
es sol·licitarà subvenció a una nova línia convocada per la Diputació de Barcelona.
El projecte 2022/2/MO/2 Inversions Mobilitat Urbana Maquinaria i Instal·lacions no es
finançarà amb els ingressos provinents de Next Generation de la Generalitat atès que no
ha estat convocada a data actual, i es finançarà amb la subvenció atorgada per la
Diputació de Barcelona dins programa de resiliència local.
El projecte 2021/2/MS/5 Projecte participatiu: Enllumenat Platja requereix de major crèdit
per afrontar la despesa d’execució del mateix, la qual serà finançada pels recursos de la
subvenció de Diputació de Barcelona dins programa de resiliència local.
Vist l’informe de la Intervenció municipal.
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Atès que la proposta de modificació ha d’ésser sotmesa a l’aprovació del Ple de
l’Ajuntament.
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Serveis Generals amb data 20
d’abril de 2022.
En virtut de tot el que s’ha exposat, el Ple de la corporació adopta, per majoria absoluta,
dels presents (21), els acords següents:
Primer.- Donar de baixa els projectes 2022/2/MA/2 Inversió Next generation M. Ambient i
2022/2/MO/1 Inversió Mobilitat Urbana Maquinaria i Instal·lacions i declarar la no
disponibilitat dels crèdits següents:
No disponibilitat Annex Inversions 2022:

Projecte
2022/2/MA/2
2022/2/MO/1

Aplicació
MA 42500 62300
MO 13400 62300

Descripció
Comunitats energètiques.
Aparcaments segurs per bicicletes

252.860,40
115.819,65
368.680,05

Projecte

Aplicació

Descripció

2022/2/MO/2

MO 13400 62301

Punts de recàrrega de vehicles elèctrics

35.950,41
35.950,41

Segon.- Aprovar inicialment l’expedient número 07/2022 de modificació pressupostària en
la modalitat de suplement de crèdit, finançat amb baixes de crèdits d’altres partides del
pressupost no compromeses:
SUPLEMENT DE CREDIT
ALTA

Aplicació
MO 13400 62301
MS 16500 61901

Descripció
Inversió Mobilitat urbana i Maquinària: Càrrega vehicles
Projecte participatiu: Enllumenat platja

Projecte
2022/2/MOS/2
2021/2/MS/5

Modificacions
39.461,49
87.096,36
126.557,85

Finançament
BAIXA

Aplicació
MO 13400 62300
MA 42500 62300

Descripció
Aparcaments segurs per bicicletes
Comunitats energètiques.

Projecte
2022/2/MOS/1
2022/2/MA/2

Modificacions
-39.461,49
-87.096,36
-126.557,85

TOTAL MODIFICACIÓ

0,00

Tercer.- Exposar al públic les modificacions esmentades pel termini de quinze dies a la
Intervenció municipal de l’Ajuntament, mitjançant un edicte al BOP i a l’e-tauler de la
corporació als efectes d'examen i possibles reclamacions pels interessats així com al portal
de transparència.
Aquest acord es considerarà definitiu si no s’hi produeixen reclamacions en contra durant
el termini d’exposició pública, i entrarà en vigor en l’exercici al qual es refereix, quan s’hagi
complert el que disposen l’article 112.3 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les
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bases de règim local, i l’article 169 del Reial decret legislatiu2/2004, de 5 de març, pel
qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.”
Resultat: Aprovat per 12 vots a favor i 9 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 Fem Masnou (3 regidors), JxCAT-UNITS (3 regidors), Cs (2
regidors) i CUP-AMUNT (1 regidora), s’abstenen.
8. - Modificació de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per estacionament de
vehicles de tracció mecànica en terrenys d’ús públic local.
Les intervencions corresponents a aquest punt es troben enregistrades a la videoacta. Es poden consultar a l’enllaç
següent:

http://videoacta.elmasnou.cat?meeting=video_202204281912000000_FH.mov&topic=8

Acord:
“El 5 d’abril de 2022, el Gerent va emetre un informe tècnic econòmic en relació a la modificació
de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per estacionament de vehicles de tracció mecànica
en terrenys d’ús públic local, en el que posa de manifest que:
En data 18 de febrer de 2021 el Ple de L’Ajuntament del Masnou va aprovar inicialment
l’expedient d’establiment del servei públic municipal d’estacionament regulat de vehicles de
l’Ajuntament del Masnou, i atès que no es va presentar cap reclamació ni al·legació durant el
termini d’exposició pública, l’acord va quedar elevat a definitiu el dia 13 d’abril de 2021.
Amb aquest establiment del servei es va aprovar el canvi de la forma de gestió del servei,
que va passar de gestió indirecta mitjançant un contracte de concessió a gestió directa a
través de la societat mercantil local Serveis Urbans del Masnou, Empresa Municipal, SL
(SUMEM, SL), que es va constituir com a mitjà propi de l’Ajuntament per acord del Ple
reunit en sessió ordinària el 18 de febrer de 2021.
Aquest canvi de la forma de gestió es va materialitzar amb l’encàrrec de gestió del servei
de l’Ajuntament a SUMEM, SL que va aprovar el ple en la sessió ordinària celebrada el 21
d’octubre de 2021. SUMEM, SL ha assumit la gestió del servei d’estacionament regulat de
vehicles des de gener de 2022.
L’Ajuntament va encarregar a la consultoria especialitzada Faura-Casas, AuditorsConsultors, SL un informe en relació a la fiscalitat aplicable als ingressos que ha de
gestionar SUMEM SL, del que és desprén:
 Els ingressos que percebi del servei d’aparcament soterrani, ja sigui en la modalitat
de rotació com d’abonament periòdic, tindran la consideració de contraprestació
patrimonial de caràcter públic no tributari.
 Els derivats de prestacions satisfetes pels usuaris per l’estacionament regulat de
vehicles en vies públiques, ja sigui amb limitació horària o bé en règim
d’abonament, tindran la condició de taxa.
El projecte d’establiment del servei preveia la posta en funcionament d’una nova zona
verda d’estacionament a la via pública de vehicles de persones residents al municipi, a
partir d’abril de 2022.
El projecte aprovat el febrer de 2021 determinava que aquesta zona verda tindria caràcter
exclusiu per a residents i delimitava uns àmbits territorials i un nombre de places.
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No obstant, consideracions ulteriors han fet aconsellable modificar aquest criteri inicial,
amb la qual cosa la zona verda s’implantarà amb caràcter de prova pilot, en un àmbit
territorial més reduït i amb caràcter de preferència per residents (i no d’exclusivitat).
Finalment exposa que en conseqüència, es fa necessari modificar l’ordenança fiscal
reguladora de la taxa per estacionament de vehicles de tracció mecànica en terrenys d’ús
públic local, per tal que inclogui únicament les prestacions relacionades amb
l’estacionament de vehicles en superfície (fonamentalment, a la via pública), per tal de:
1. Actualitzar les tarifes corresponents a la zona blava i a la zona taronja.
2. Incorporar les tarifes corresponents a la zona verda.
3. Suprimir les tarifes i referències corresponents a prestacions que formaran part de
l’ordenança no fiscal reguladora d’una prestació patrimonial de caràcter públic no
tributari (PPPNT)
Afegeix que la previsió d’ingressos per les prestacions objecte de la taxa que ascendeix a
441.615,64 euros no és superior als costos previstos pel mateix objecte que ascendeixen a
442.998,84 i que suposa una diferència negativa del -0,31% dels ingressos.
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Serveis Generals amb data 20
d’abril de 2022.
En virtut de tot el que s’ha exposat, el Ple de la corporació adopta, per majoria absoluta,
dels presents (21), els acords següents:
Primer.- APROVAR provisionalment la modificació de l’Ordenança fiscal reguladora de la
taxa per estacionament de vehicles de tracció mecànica en terrenys d’ús públic local,
d’acord amb el següent:
Substituir l’actual redactat de l’article 5è Tarifa, apartat A) Estacionament exclusiu limitat
i controlat (Zona blava i zona taronja) i apartat B) Altres aparcaments en terrenys
municipals
Pel text següent per tal de regular les tarifes de la zona blava en funció del distintiu o
etiqueta ecològica del vehicles, tarifes de la zona taronja i incorporar les tarifes de la zona
verda:
Article 5è. Tarifa
A) Estacionament exclusiu limitat i controlat:
1.

2.

Estacionament “en zona blava”, per minut pre-pagat:
1.1. Vehicles sense distintiu ambiental .............................
1.2. Vehicles amb distintiu ambiental “B” ..........................
1.3. Vehicles amb distintiu ambiental “C” ..........................
1.4. Vehicles amb distintiu ambiental “ECO” .....................
1.5. Vehicles amb distintiu ambiental “0” ..........................
1.6. Anul·lació de denúncia ..............................................

1,25 € per hora.
1,00 € per hora.
0,75 € per hora.
0,50 € per hora.
0,00 € per hora.
6,00 €

Estacionament “en zona taronja”, temporada estival entre
l’1 de juny i el 30 de setembre:
2.1. Tiquet de matí o tarda (fins a 6 hores) .......................
5,00 €
2.2. Tiquet de tot el dia (de 6 a 10 hores) ......................... 10,00 €
2.3. Anul·lació de denúncia ..............................................
8,00 €
2.4. Distintiu per vehicle no censat, a l’any ....................... 51,50 €
2.5. Distintiu per vehicle no censat, per mitja temporada .. 25,75 €
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Estacionament “en zona verda”, preferent per a residents:
3.1. Residents a l’àmbit de cada zona, alternativament:
- Tarifa diària .............................................................
0,10 € per dia.
- Tarifa setmanal ........................................................
0,50 € per setmana.
- Tarifa mensual .........................................................
2,00 € per mes.
3.2. Residents
al
municipi,
fora
de
l’àmbit
de cada zona .............................................................
1,25 € per hora.
3.3. No residents al municipi del Masnou .........................
1,75 € per hora.
3.4. Industrials que desenvolupin part de l’activitat a les
zones verdes d’estacionament regulat, per obtenció
del distintiu (pagament anual) ..................................... 51,50 €
3.5. Residents a l’àmbit de cada zona que tinguin vehicle
d’empresa, renting, leasing o anàleg, per l’obtenció del
distintiu (pagament únic)............................................. 51,50 €
3.6. Anul·lació de denúncia ...............................................
8,00 €

B) Altres estacionaments en terrenys municipals:
1. Turismes i vehicle similars ..................................................
4,35 € per dia.
2. Motocicletes i bicicletes ......................................................
2,10 € per dia.
3. Autocars i camions ............................................................. 10,95 € per dia.
Suprimir els apartats que a continuació es detallen atès que serà objecte de regulació en
una ordenança no fiscal reguladora d’una prestació patrimonial de caràcter públic no tributari
(PPPNT):
C) Aparcaments exclusiu a la plaça Marcel·lina Monteys, per usuaris particulars , al mes
D) Aparcaments exclusiu a la plaça del Mercat Vell, per usuaris particulars
E) Aparcament públic subterrani a l’Edifici Centre, per usuaris particulars
F) Aparcament públic subterrani per a vehicles situats a la Plaça Nova de les Dones del
Tèxtil
Atesa la supressió l’actual apartat G passa a ser apartat C, amb el redactat següent:
C) Reposició del comandament de pilones automàtiques ubicades a la via pública:
1. Reposició del comandament .............................................. 40,00 €
Substituir l’actual text de l’article 7è Gestió i ingrés, pel text següent:
Article 7è. Gestió i ingrés
La gestió de la taxa serà realitzada pels propis serveis municipals o per la societat
mercantil municipal Serveis Urbans del Masnou, Empresa Municipal, SL, en qualitat de
mitjà propi i d’acord amb el corresponent encàrrec de gestió, mitjançant sistemes de control
mecànic.
1. Article 5.A) Estacionament exclusiu limitat i controlat:
La taxa s’exigirà en règim d’autoliquidació. Atès que es tracta de l’estacionament de
duració limitada la taxa s’haurà de pagar en el moment de l’inici de dit estacionament. El
pagament s’efectuarà en les màquines expenedores de títols acreditatius del pagament
realitzat, instal·lades en les vies públiques. El pagament efectuat haurà de poder ser
verificat durant tot el temps de l’estacionament mitjançant l’exhibició del títol en la part
interior del parabrises, de forma totalment visible des de l’exterior, o bé mitjançant els
mecanismes informàtics que es puguin implantar a tal efecte.
2. Article 5, apartats B) per altres estacionaments en terrenys municipals i C) per
reposició del comandament de pilones automàtiques ubicades a la via pública:
La taxa s’exigirà en règim de liquidació.
Suprimir l’article 8è Gestió per concessió
Atesa l’anterior supressió l’article 9è Infraccions i sancions passarà a ser el 8è.
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Disposició final
Aquesta Ordenança aprovada provisionalment pel Ple en sessió celebrada el
,
començarà a regir el dia 30 de setembre de 2022, i continuarà vigent mentre no se n’acordi
la modificació o derogació.
En el cas de modificació parcial, els articles no modificats continuaran vigents.
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.”
Resultat: Aprovat per 13 vots a favor, 5 vots en contra i 3 vots d’abstenció.
Votació
Els grups municipals d’ERC-AM-AM (9 regidors) i PSC-CP (3 regidors) i CUP-AMUNT (1
regidora), hi voten a favor.
Els grups municipals de JxCAT-UNITS (3 regidors) i Cs (2 regidors), hi voten en contra.
El Grup Municipal de Fem Masnou (3 regidors), s’absté.
9. - Suspensió i modificació de l’encàrrec de la gestió del servei a Serveis Urbans del
Masnou, Empresa Municipal, SL (SUMEM), per la prestació del servei públic
municipal d’estacionament regulat de vehicles.
Les intervencions corresponents a aquest punt es troben enregistrades a la videoacta. Es poden consultar a l’enllaç
següent:

http://videoacta.elmasnou.cat?meeting=video_202204281912000000_FH.mov&topic=9

Acord:
“Atès que en data 18 de febrer de 2021 el Ple de l’Ajuntament del Masnou va aprovar
inicialment l’expedient d’establiment del servei públic municipal d’estacionament regulat de
vehicles de l’Ajuntament del Masnou, que conté la memòria justificativa, el projecte
d’establiment i el projecte de reglament del servei i que, fet el tràmit d’informació pública,
l’acord va esdevenir definitiu el 13 d’abril de 2021.
Considerant que aquell establiment determinava que la gestió del servei es faria de forma
directa, mitjançant encàrrec formulat a la societat mercantil local Serveis Urbans del
Masnou, Empresa Municipal, SL, en qualitat de mitjà propi de l’Ajuntament del Masnou,
d’acord amb el que es disposa a l’article 3 dels seus socials i que aquest encàrrec es va
materialitzar per acord inicial del Ple, adoptat en la sessió celebrada el 21 d’octubre de
2021, acord que va esdevenir definitiu el 13 de desembre de 2021, transcorregut el període
d’exposició pública.
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Atès que la societat municipal va assumir la gestió del servei d’estacionament regulat de
vehicles des de gener de 2022.
Tenint en compte les demores que es van produir entre l’establiment del servei (febrer de
2021), la creació de la societat mercantil local (octubre de 2021) i l’inici efectiu de les
operacions de la societat (desembre de 2021), així com el retard en la licitació i
l’adjudicació dels nous recursos materials necessaris per la implantació dels canvis en el
servei (desembre de 2021), que han generat dificultats per la posta en marxa de la zona
verda i de l’ampliació de places a la zona blava, així com el fet que han sorgit diversos
dubtes respecte a les característiques de la zona verda (tarifes, extensió, horari,
exclusivitat) que han dut l’equip de govern municipal a efectuar una reformulació del
disseny inicialment previst el febrer de 2021.
Atès que aquesta reformulació comporta que alguns dels apartats continguts en el Plec de
condicions que regulen l’encàrrec que formula l’Ajuntament del Masnou a Serveis Urbans
del Masnou, Empresa Municipal, SL, per la prestació del servei públic municipal
d’estacionament regulat de vehicles, aprovat com s’ha dit pel Ple de l’Ajuntament el 21
d’octubre de 2021 no puguin aplicar-se d’acord amb les previsions inicials.
Vist l’informe del Gerent municipal en el que detalla aquestes circumstàncies, es conclou
que cal procedir a suspendre l’aplicació de totes les referències contingudes al Plec de
condicions que regulen l’encàrrec que formula l’Ajuntament del Masnou a Serveis Urbans
del Masnou, Empresa Municipal, SL, per la prestació del servei públic municipal
d’estacionament regulat de vehicles a la zona verda, a la modificació de tarifes i del
nombre de places de la zona blava i altres relacionades.
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Serveis Generals amb data 20
d’abril de 2022.
En virtut de tot el que s’ha exposat, el Ple de la corporació adopta, per majoria absoluta,
dels presents (21), els acords següents:
Primer.

Suspendre l’aplicació dels següents apartats del Plec de condicions que regulen
l’encàrrec que formula l’Ajuntament del Masnou a Serveis Urbans del Masnou,
Empresa Municipal, SL, per la prestació del servei públic municipal
d’estacionament regulat de vehicles:
-

3.1.1.a), paràgraf tercer, en relació a l’ampliació de la zona blava i la creació
de dues zones tarifàries.
3.1.1.c) complet, en relació a la zona verda.
3.1.2.c), paràgraf segon, en relació a la dedicació preferent de la totalitat de
les places de l’aparcament de la plaça de Marcel·lina Monteys a
abonaments.
3.1.2.d), paràgraf segon, en relació a la dedicació preferent de la totalitat de
les places de l’aparcament de la plaça del Mercat Vell a abonaments.
3.2, punt segon, sobre l’inici de la prestació de la zona verda el mes d’abril
de 2022.
5.a.b), sobre els horaris de prestació del servei d’estacionament de vehicles
amb limitació horària a l’espai públic del municipi.
Annex 3 “Noves tarifes a implantar d’acord amb el projecte d’establiment del
servei”.

Quedaria igualment suspesa qualsevol altra referència puntual al funcionament
de la zona verda que es pugui contenir en el text del Plec esmentat.
Segon.

Modificar el contingut de l’apartat 7 “Personal”, d’acord amb el text següent:

26

Acta del Ple de l'Ajuntament del Masnou

Sessió núm. PLE2022000004

28 d´abril de 2022

7. Personal
7.1. Dotació de personal
SUMEM haurà de disposar del personal necessari per atendre el servei i vigilar el seu
correcte funcionament.
Tenint en compte allò recollit en el projecte d’establiment del servei, la dotació de personal
mínima per a la prestació completa del servei és la següent:
Lloc de treball

Tercer.

Dotació

Cap d’equip o encarregat

1,0

Vigilant o operari de serveis – Zones blava, verda i taronja

2,4

Vigilant o operari de serveis – Aparcaments soterrats

4,0

Modificar el contingut de l’Annex 1 “Distribució de places d’estacionament de
vehicles corresponents al servei”, segons el text següent:

Annex 1. Distribució de places d’estacionament de vehicles corresponents al servei
Es manté l’actual distribució actual de les places d’estacionament corresponents al servei,
que és la següent:
Prestació
Zona blava

Ubicació
Nucli antic
Ocata 1
Ocata 2

Zona taronja
Can Teixidor, Voramar I i Voramar II
Nucli antic (Amadeu I)
Ocata 2 (Torrent de Can Gaio)
Estacionaments soterrats
Abonaments
Pl. del Mercat Vell
Pl. de Marcel·lina Monteys
Edifici Centre
Pl. Nova de les Dones del Tèxtil
Rotació
Edifici Centre
Pl. Nova de les Dones del Tèxtil
Total

Quart.

Places
211
66
131
14
747
594
110
43
490
213
21
35
105
52
277
74
203
1.448

Determinar que la suspensió dels apartats esmentats al punt 1 anterior es
mantindrà fins l’aprovació pel Ple de l’Ajuntament del Masnou d’un nou encàrrec
de la gestió del servei d’estacionament regulat de vehicles a SUMEM, SL,
expedient que es tramitarà una vegada es produeixi l’aprovació definitiva de la
modificació de l’establiment del servei.

Cinquè. Establir que durant el termini de vigència d’aquesta suspensió, i fins l’aprovació
del nou encàrrec de gestió, es mantindran les actuals condicions de
funcionament de les prestacions vigents (zona blava, zona taronja i aparcaments
soterrats), pel que fa a dotació de personal, horaris i tarifes.
Sisè.

Facultar l’Alcalde per la signatura de l’Addenda al conveni per a la formalització
de l’encàrrec a mitjà propi a favor de Serveis Urbans del Masnou, Empresa
Municipal, SL per a la gestió del servei públic municipal d’estacionament regulat
de vehicles de l’Ajuntament del Masnou, signat en data 15 de desembre de
2021, la minuta de la qual forma part i recull les esmenes detallades.

Setè.

Emplaçar la representació de la societat Serveis Urbans del Masnou, Empresa
Municipal, SL a la signatura de l’Addenda a l’esmentat Conveni.
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Publicar l’Addenda al conveni per a la formalització de l’encàrrec a mitjà propi a
favor de Serveis Urbans del Masnou, Empresa Municipal, SL per a la gestió del
servei públic municipal d’estacionament regulat de vehicles de l’Ajuntament del
Masnou al perfil del contractant de l’Ajuntament del Masnou, en els termes de
l’article 32.6.b) i 63.6 de la LCSP.”

Resultat: Aprovat per 13 vots a favor i 8 vots d’abstenció.
Votació
Els grups municipals d’ERC-AM-AM (9 regidors), PSC-CP (3 regidors) i CUP-AMUNT (1
regidora), hi voten a favor.
Els grups municipal de Fem Masnou (3 regidors), JxCAT-UNITS (3 regidors) i Cs (2
regidors), s’abstenen.
10. - Aprovar inicialment l’expedient de modificació de l’establiment del servei públic
municipal d’estacionament regulat de vehicles.
Les intervencions corresponents a aquest punt es troben enregistrades a la videoacta. Es poden consultar a l’enllaç
següent:

http://videoacta.elmasnou.cat?meeting=video_202204281912000000_FH.mov&topic=10

Acord:
“Atès que en data 18 de febrer de 2021 el Ple de l’Ajuntament del Masnou va aprovar
inicialment l’expedient d’establiment del servei públic municipal d’estacionament regulat de
vehicles de l’Ajuntament del Masnou (X2020016258), que contenia la memòria justificativa,
el projecte d’establiment i el projecte de reglament del servei. Havent estat sotmès al tràmit
d’informació pública sense que es presentessin reclamacions ni al·legacions, en data 13
d’abril de 2021 va quedar automàticament elevat a definitiu l’acord plenari d’aprovació
inicial.
Vist el que assenyalen els articles 159 i 160 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels
ens locals, aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny en relació a l’expedient per a la
implantació d’un servei públic municipal.
Vist l’informe de la Gerència municipal en el que es posa de manifest la necessitat de
modificar alguns dels extrems d’aquell expedient d’establiment del servei públic municipal
d’estacionament regulat de vehicles, en particular els següents:
-

Replantejar la posta en marxa de la zona verda, que es reformula com a prova pilot de
zona d’estacionament preferent (i no exclusiu) per a residents, amb un abast territorial i
temporal considerablement més limitat que el contemplat en el projecte de febrer de
2021.

-

No fer l’ampliació prevista de places i àmbits de la zona blava, almenys fins que hagi
conclòs la prova pilot de la zona verda, ja que existeix una relació directa entre totes
dues prestacions i la seva implantació s’ha de fer de forma sistemàtica i coordinada.

-

No fer efectiva tampoc l’extensió de l’horari previst de funcionament de la zona blava
des de les 09.00 a les 20.00 hores. En canvi, sí que es proposa una ampliació més
limitada de l’horari al migdia.

-

Mantenir les places de zona blava als aparcaments de la plaça de Marcel·lina Monteys
i de la plaça del Mercat Vell.

-

Corregir a la baixa les tarifes a aplicar a les prestacions de zona blava i zona verda.
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Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Territori amb data 20 d’abril de
2022.
En virtut de tot el que s’ha exposat, el Ple de la corporació adopta, per majoria absoluta,
dels presents (21), els acords següents:
Primer.

Aprovar inicialment l’expedient de modificació de l’establiment del servei públic
municipal d’estacionament regulat de vehicles de l’Ajuntament del Masnou, que
conté la memòria justificativa, el projecte d'establiment i el projecte de reglament.

Segon.

Sotmetre a informació pública l’esmentat expedient per un termini de 30 dies
hàbils, mitjançant la inserció dels anuncis corresponents al Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona (BOPB), al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya
(DOGC), al tauler d’edictes electrònic de l’Ajuntament (e-Tauler) i al portal de
transparència del web municipals, als efectes de presentació d’al·legacions o
reclamacions, si s’escau. El termini d’informació pública començarà a comptar a
partir de l’endemà del dia de la publicació de l’anunci al BOPB.
L’expedient es podrà consultar a les dependències de Mobilitat i via pública de
l’Ajuntament, situades a la Casa de la Vila, passeig de Prat de la Riba, número 1,
del Masnou (Barcelona, 08320), de dilluns a divendres de 8:30 a 14:00 hores i al
tauler d’edictes electrònic de l’Ajuntament.

Tercer.

Considerar aprovat definitivament, en el cas que no es presenti cap al·legació o
reclamació, la modificació de l'establiment del servei públic municipal
d’estacionament regulat de vehicles de l’Ajuntament del Masnou, amb la
memòria justificativa, el projecte i el reglament corresponents, sense necessitat
de cap tràmit ulterior, i procedir a continuació a la publicació del text íntegre
d’aquests tres documents al BOPB i a lliurar sengles exemplars del reglament
del servei, juntament amb el testimoni fefaent d'aquests acords, a la Generalitat i
a l'Administració de l'Estat.”

Resultat: Aprovat per 13 vots a favor, 5 vots en contra i 3 vots d’abstenció.
Votació
Els grups municipals d’ERC-AM-AM (9 regidors), PSC-CP (3 regidors) i CUP-AMUNT (1
regidora), hi voten a favor.
Els grups municipals de JxCAT-UNITS (3 regidors) i Cs (2 regidors), hi voten en contra.
El Grup Municipal de Fem Masnou (3 regidors), s’abstenen.
11. - Aprovar inicialment l'ordenança reguladora de la prestació patrimonial de
caràcter públic i naturalesa no tributària (PPCPNT) per estacionament de vehicles de
tracció mecànica en aparcaments municipals soterrats.
Les intervencions corresponents a aquest punt es troben enregistrades a la videoacta. Es poden consultar a l’enllaç
següent:

http://videoacta.elmasnou.cat?meeting=video_202204281912000000_FH.mov&topic=11

Acord:
“Atès que en data 18 de febrer de 2021 el Ple de l’Ajuntament del Masnou va aprovar
inicialment l’expedient d’establiment del servei públic municipal d’estacionament regulat de
vehicles de l’Ajuntament del Masnou, que conté la memòria justificativa, el projecte
d’establiment i el projecte de reglament del servei i que, havent-se sotmès aquest
expedient al tràmit d’informació pública sense que es presentessin reclamacions ni
al·legacions, en data 13 d’abril de 2021 va quedar automàticament elevat a definitiu l’acord
plenari d’aprovació inicial.
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Considerant que, entre d’altres aspectes, amb aquest establiment del servei es va aprovar
el canvi de la forma de gestió del servei, que va passar de gestió indirecta mitjançant un
contracte de concessió a gestió directa a través de la societat mercantil local Serveis
Urbans del Masnou, Empresa Municipal, SL (SUMEM, SL), que es va constituir com a mitjà
propi de l’Ajuntament.
Atès que aquest canvi de la forma de gestió es va materialitzar amb l’encàrrec de gestió
del servei de l’Ajuntament a SUMEM, SL que va aprovar el ple en la sessió ordinària
celebrada el 21 d’octubre de 2021. SUMEM, SL ha assumit la gestió del servei
d’estacionament regulat de vehicles des de gener de 2022.
Atès que, en aquestes circumstàncies de gestió a través de SUMEM, SL, els ingressos
procedents de les prestacions ofertes en els aparcaments soterrats en modalitat
d’abonament o de rotació, han de ser objecte d’una ordenança no fiscal reguladora d’una
prestació patrimonial de caràcter públic no tributari (PPCPNT).
Vist l’informe de la Gerència municipal que forma part del corresponent expedient, que
inclou com annex una proposta de text per l’ordenança esmentada.
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Territori amb data 20 d’abril de
2022.
En virtut de tot el que s’ha exposat, el Ple de la corporació adopta, per majoria absoluta,
dels presents (21), els acords següents:
Primer.

Aprovar inicialment l’Ordenança reguladora de la prestació patrimonial de
caràcter públic i naturalesa no tributària (PPCPNT) per estacionament de
vehicles de tracció mecànica en aparcaments municipals soterrats, d’acord amb
el text que forma part del corresponent expedient.

Segon.

Sotmetre l’expedient a informació pública per termini de trenta dies hàbils, a fi
que s’hi puguin presentar al·legacions i reclamacions, mitjançant inserció dels
anuncis corresponents en el Butlletí Oficial de la Província, en el Diari Oficial de
la Generalitat de Catalunya, en un dels mitjans de comunicació escrit diària, en la
publicació “El Masnou Viu”, en el tauler d’edictes físic i electrònic de
l’Ajuntament, i en el portal de transparència del web municipal. L’esmentat
termini començarà a comptar des de l’endemà de la darrera de les publicacions
oficials esmentades.
L’expedient es podrà consultar al departament de Mobilitat de l’Ajuntament del
Masnou, situat al passeig de Prat de la Riba, núm. 1 del Masnou, de dilluns a
divendres, de 8:30 a 14:00 hores, i al portal de transparència del web municipal
(www.elmasnou.cat).

Tercer.

Disposar que, en el cas que no es formulin al·legacions, reclamacions o
suggeriments durant el termini d’informació pública, l’ordenança que ara s’aprova
inicialment es consideri aprovada definitivament a tots els efectes, sense
necessitat de cap tràmit ulterior i es procedeixi directament a la seva publicació.

Quart.

Publicar, cas que no es presentin al·legacions ni reclamacions, el text íntegre de
l’Ordenança al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, a l’etauler i portal de
transparència de l’Ajuntament del Masnou, i anunciar en el Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya la referència dels Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona en què se n’hagi publicat íntegrament el text.

Cinquè. Comunicar, igualment en el cas que no es presentin al·legacions i reclamacions,
el text íntegre de l’Ordenança a l’Administració de l’Estat i de la Generalitat de
Catalunya.”
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Resultat: Aprovat per 12 vots a favor i 9 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 Fem Masnou (3 regidors), JxCAT-UNITS (3 regidors), Cs (2
regidors) i CUP-AMUNT (1 regidora), s’abstenen.
12. - Autorització del canvi de titularitat del contracte d’explotació, mitjançant
concessió demanial, de l’àrea de servei número 4 al davant del carrer Pintor Villà,
LIC 11/2020.
Les intervencions corresponents a aquest punt es troben enregistrades a la videoacta. Es poden consultar a l’enllaç
següent:

http://videoacta.elmasnou.cat?meeting=video_202204281912000000_FH.mov&topic=12

Acord:
“El Ple de la Corporació en sessió de data 11 de maig de 2021 va adjudicar el contracte
d’explotació, mitjançant concessió demanial, dels serveis de temporada de la platja del
terme municipal del Masnou, per al període 2021-2025.
El Sr. Frank Berrio Moreno, va resultar adjudicatari de l’àrea de servei núm. 4 ubicada
davant del carrer Pintor Villà.
El contracte es va formalitzar en document administratiu en data 14 de maig de 2021, i de
conformitat amb la seva clàusula tercera té una durada de cinc anys, que comprèn cinc
temporades d’estiu, a comptar des de la temporada d’estiu de l’any 2021 i fins la
temporada d’estiu 2025, sense possibilitat de pròrroga.
En data 2 de març de 2022 (E2022/003544) el titular de la concessió demanial ha sol·licitat
el canvi de titularitat del contracte de referència a favor de la societat Grupo Chicharrita,
SLU. de la qual n’és soci i administrador únic.
Vist l’informe de la tècnica de medi ambient de data 3 de març de 2022
Vist l’informe de secretaria de data 28 de març de 2022.
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Serveis Generals amb data 20
d’abril de 2022.
En virtut de tot el que s’ha exposat, el Ple de la corporació adopta, per majoria absoluta,
dels presents (21), els acords següents:
Primer. Autoritzar el canvi de titularitat del contracte d’explotació, mitjançant concessió
demanial, de l’àrea de servei número 4 de la platja del Masnou situada davant del carrer
Pintor Villà del Sr. Frank Berrio Moreno a favor de la societat Grupo Chicharrita, SLU, en
els mateixos termes –inclosa per tant la vigència inicial- que es va adjudicar al Sr. Berrio,
per acord de Ple de 11 de maig de 2021; en base als informes de la tècnica de medi
ambient de data 3 de març de 2022 i de secretaria de data 28 de març de 2020, als efectes
de motivació de conformitat amb l’article 89.5 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de
règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
Segon. Condicionar, de forma resolutòria, l’autorització del canvi de titularitat a que el nou
titular (La Chicharrita S.L.U) presenti a la Tresoreria de l’Ajuntament la garantia definitiva
del cinc per cent del cànon d’adjudicació, per import de 2.127,75 euros;
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Tercer. Determinar que un cop s’hagi procedit al dipòsit de la garantia definitiva per part
de Grupo Chicharrita, SLU, es tramitarà la devolució de la garantia definitiva per import de
2.127,75 euros, presentada pel titular actual.
Quart. Comunicar a l’administrador únic de Grupo Chicharrita S.L.U que la formalització
del canvi de titularitat en document administratiu es durà a terme en el termini màxim de 15
dies hàbils següents a la notificació del canvi de titularitat.
Cinquè. Notificar els presents acords al Sr. Frank Berrio Moreno, en nom propi i com a
administrador únic de Grupo Chicharrita S.L.U
Sisè. Publicar aquest acord en el perfil del contractant, als efectes del seu general
coneixement.
Setè. Comunicar aquests acords al departament d’Intervenció, a la Tresoreria Municipal i a
Medi Ambient.”
Resultat: Aprovat per 17 vots a favor i 4 vots d’abstenció.
Votació
Els grups municipals d’ERC-AM-AM (9 regidors), PSC-CP (3 regidors), JxCAT-UNITS (3
regidors) i Cs (2 regidors), hi voten a favor.
Els grups municipals de Fem Masnou (3 regidors) i CUP-AMUNT (1 regidora),
s’abstenen.
13. - Pròrroga del Pla d'Igualtat Municipal 2022.
Les intervencions corresponents a aquest punt es troben enregistrades a la videoacta. Es poden consultar a l’enllaç
següent:

http://videoacta.elmasnou.cat?meeting=video_202204281912000000_FH.mov&topic=13

Acord:
“Vist que els Plans d’igualtat Municipal (PMIO), estan pensats a nivell extern, és a dir, per a
la ciutadania. Estan recollits en la Llei orgànica 3/2007, en l’article15: “Les Administracions
públiques integraran el principi d’igualtat en la definició i pressupost de les polítiques
públiques en tots els àmbits i en el desenvolupament del conjunt de totes les seves
activitats”.
Atès que l’Ajuntament del Masnou va aprovar el primer Pla d’igualtat d’oportunitats l’any
2005, que l’any 2008 es va aprovar el Pla d’Igualtat d’oportunitats del Masnou 2008-2013
(PLIO) i que el 2018 es va aprovar el Pla d’Igualtat Municipal 2016-2020 (en endavant
PIM).
Atès que donada la complexitat i dimensió del PIM es va treballar per sintetitzar-lo i es va
realitzar el Pla Operatiu 2018-2022 (que figura a l’expedient), que començava a partir del
moment de la seva aprovació, i que per això la temporalització no coincideix amb els anys
que inicialment preveia el Pla.
Atès que el Pla d’Igualtat Municipal és un document que te com a objectiu poder abordar
tots i cadascun dels àmbits d’anàlisi i poder millorar aquells aspectes que a nivell municipal
cal reforçar o millorar per tal de poder contribuir cap a una societat més justa basada en la
igualtat home-dona en el sí del nostre municipi.
Vist el document Pla operatiu 2018-2022 (que forma part del PIM 2016-2020).
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Vist l’informe de la tècnica d’igualtat amb data 30 de març de 2022 sobre la necessitat
d’aprovació de la pròrroga del Pla d’Igualtat Municipal 2016-2020, segons el Pla operatiu
2018-2022, que figura a l’expedient, per tal que l’Ajuntament pugui continuar amb l’acció en
matèria d’Igualtat.
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Comunitat i Persones amb data 20
d’abril de 2022.
En virtut de tot el que s’ha exposat, el Ple de la corporació adopta, per majoria absoluta,
dels presents (21), els acords següents:
Primer. Aprovar la pròrroga del Pla d’Igualtat Municipal 2016-2020 fins al 31 de desembre
de 2022 i el document del Pla operatiu 2018-2022, que figura a l’expedient.
Segon. Publicar aquests acords a l’e-tauler.”
Resultat: Aprovat per 17 vots a favor, 1 vot en contra i 3 vots d’abstenció.
Votació
Els grups municipals d’ERC-AM-AM (9 regidors), PSC-CP (3 regidors), Fem Masnou (3
regidors) i Cs (2 regidors), hi voten a favor.
El Grup Municipal de la CUP-AMUNT (1 regidora), hi vota en contra.
El Grup Municipal de JxCAT-UNITS (3 regidors), s’absté.
14. - Aprovació inicial de les bases específiques reguladores de la concessió de
subvencions per a la compra de bicicletes elèctriques pel procediment de
competència no competitiva.
Les intervencions corresponents a aquest punt es troben enregistrades a la videoacta. Es poden consultar a l’enllaç
següent:

http://videoacta.elmasnou.cat?meeting=video_202204281912000000_FH.mov&topic=14

Acord:
“L’Ajuntament del Masnou és conscient que s’ha d’assolir un model de mobilitat sostenible,
tal i com determina la Llei 9/2003, de 13 de juny de la mobilitat, i per mitjà del Pla de
Mobilitat Urbana Sostenible del Masnou estableix una sèrie d’actuacions amb l’objectiu
d’incentivar l’ús de la bicicleta per fomentar el canvi modal, de manera que cada cop hi
hagi més ciutadans que utilitzin sistemes de transport més respectuosos amb el medi
ambient com és el cas de la bicicleta, en detriment dels sistemes de transport més
contaminants com és el vehicle privat.
L’Ajuntament del Masnou, per tal de contribuir a la promoció de la bicicleta com a mitjà de
transport respectuós amb l’entorn, en el seu pressupost municipal ha previst una partida
per subvencionar la compra de bicicletes elèctriques per part dels masnovins i masnovines.
L’objecte d’aquestes bases és contribuir positivament a transformar l'actual esquema de
mobilitat del Masnou basat en gran part en moviments amb cotxe privat cap a un nou
esquema més sostenible, tant des del punt de vista mediambiental com energètic i
econòmic.
Atès que la concessió de subvencions municipals a persones físiques i entitats públiques i
privades per a l’any 2018 i posteriors es regula pel que estableixen la Llei 38/2003, de 17
de novembre, General de Subvencions, el seu Reglament, aprovat pel Reial Decret
887/2006, de 21 de juliol, l’Ordenança general de subvencions de l’Ajuntament del Masnou,
aprovada definitivament en data 23 de febrer de 2011.
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Vist l’informe favorable emès en data 30 de març de 2022 per la tècnica de Mobilitat i Via
Pública sobre l’aprovació de les bases reguladores per a la concessió de subvencions per
a la compra de bicicletes elèctriques pel procediment de competència no competitiva.
Vist que aquestes bases defineixen els procediments de sol·licitud, tramitació, concessió i
cobrament de les subvencions en forma d’ajuts econòmics per a la compra de bicicletes
elèctriques.
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Territori amb data 20 d’abril de
2022.
En virtut de tot el que s’ha exposat, el Ple de la corporació adopta, per majoria absoluta,
dels presents (21), els acords següents:
Primer. APROVAR inicialment les bases específiques reguladores de la concessió de
subvencions individuals a persones físiques del municipi del Masnou per a la compra de
bicicletes elèctriques, a atorgar pel procediment de concurrència no competitiva.

Segon. SOTMETRE a informació pública el present acord i les bases específiques pel
termini de trenta dies hàbils, a fi que s’hi puguin presentar al·legacions i reclamacions,
mitjançant la inserció dels anuncis corresponents al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al tauler d’edictes electrònic de
l’Ajuntament. El termini d’informació pública començarà a comptar a partir de l’endemà del
dia de la publicació de l’anunci al BOPB.
Tercer. DISPOSAR que, si no s’hi formula cap al·legació ni reclamació durant el termini
d’informació pública, les bases especifiques reguladores de la concessió de subvencions
individuals a persones físiques del municipi del Masnou per a la compra de bicicletes
elèctriques que ara s’aproven inicialment, quedaran aprovades definitivament sense
necessitat de cap tràmit ulterior, i es procedirà directament a la seva publicació.”
Resultat: Aprovat per 16 vots a favor, 2 vots en contra i 3 vots d’abstenció.
Votació
Els grups municipals d’ERC-AM-AM (9 regidors), PSC-CP (3 regidors), Fem Masnou (3
regidors) i CUP-AMUNT (1 regidora), hi voten a favor.
El Grup Municipal de Cs (2 regidors), hi vota en contra.
El Grup Municipal de JxCAT-UNITS (3 regidors), s’absté.
15. - Verificació del Text refós de la Modificació Puntual del PGOU del Masnou en el
sector 10 Llevant, la "La Colomina" N3.
Les intervencions corresponents a aquest punt es troben enregistrades a la videoacta. Es poden consultar a l’enllaç
següent:

http://videoacta.elmasnou.cat?meeting=video_202204281912000000_FH.mov&topic=15

Acord:
“Per acord del Ple de l’Ajuntament de data 18 de novembre de 2021 es va verificar el text
refós de la Modificació Puntual del Pla General d’Ordenació en el sector 10 Llevant La
Colomina N3 introduint les prescripcions contingudes en l’acord adoptat per la Comissió
Territorial d’Urbanisme de l’Arc Metropolità de Barcelona en sessió celebrada el dia 26
d’abril de 2021.
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Tramès el document al referit organisme, per acord de data 22 de gener de 2022 el va
aprovar definitivament supeditant-ne la publicació al DOGC i consegüent executivitat a la
presentació d’un text refós verificat per l’òrgan que n’ha acordat l’aprovació provisional i
degudament diligenciat que incorpori les prescripcions següents:
“1.1.Cal corregir l’errada material detectada a l’art. 20 de la normativa referent a la fitxa del
PAU 20, d’acord amb l’apartat 1.8 de la part valorativa.
1.2.Es recomana aportar seccions de la zona residencial tant al PAU nord com al PAU sud
que defineixen la volumetria resultant acreditant la integració paisatgística dels nous
volums respecte el seu entorn, en el mateix sentit, també es recomana aportar seccions de
l’eix bàsic de mobilitat per vianants plantejat a l’espai lliure del PAU sud.
1.3.En relació a l’estudi econòmic, caldria incorporar les mostres relatives als valors de
venda dels diferents productes immobiliaris, així com l’argumentació dels diferents valors
d’urbanització dels espais lliures emprats entre els dos polígons.”
Amb data 8 d’abril de 2022 l’arquitecte municipal ha emès informe en el qual manifesta
textualment el següent:
“OBJECTE I ÀMBIT D’ESTUDI
L’objecte de la proposta és consolidar i aconseguir la titularitat pública d’una gran illa
d’equipaments situada a llevant del municipi i obtenir, també, la titularitat pública d’un sòl
d’equipaments situat al centre del municipi. Modificar el traçat previst al PGO, que dona
continuïtat al carrer Ciutat Vila Jardí, enllaçant amb el carrer Torrent Can Gaio. Modificar el
model residencial a tipologies més denses, d’acord a les necessitats del municipi i en
reforçar la zona verda a l’extrem de llevant de l’àmbit de la Colomina.
La proposta d’actuació comprèn dos àmbits. L’àmbit 1 continu i on es delimita el PAU La
Colomina Sud i l’àmbit 2 discontinu, composat per un total de 5 subàmbits, i on es delimita
el PAU La Colomina Nord.
ACORD DE LA CTU I ESMENES AL MATEIX
1 Aprovar definitivament la Modificació puntual del Pla general d'ordenació del Pla general
d'ordenació en l'àmbit del sector 10 Llevant La Colomina N3, i refosa de les modificacions
del Pla general anterior del Masnou, promogut i tramès per Ajuntament supeditant-ne la
publicació al DOGC i consegüent executivitat a la presentació d’un text refós verificat per
l’òrgan que n’ha acordat l’aprovació provisional i degudament diligenciat que incorpori les
prescripcions següents:
- 1.1.Cal corregir l’errada material detectada a l’art. 20 de la normativa referent a la fitxa del
PAU 20, d’acord amb l’apartat 1.8 de la part valorativa.
- 1.2.Es recomana aportar seccions de la zona residencial tant al PAU nord com al PAU
sud que defineixen la volumetria resultant acreditant la integració paisatgística dels nous
volums respecte el seu entorn, en el mateix sentit, també es recomana aportar seccions de
l’eix bàsic de mobilitat per vianants plantejat a l’espai lliure del PAU sud.
- 1.3.En relació a l’estudi econòmic, caldria incorporar les mostres relatives als valors de
venda dels diferents productes immobiliaris, així com l’argumentació dels diferents valors
d’urbanització dels espais lliures emprats entre els dos polígons.
2 Indicar a l’Ajuntament que el text refós inclourà el text de les normes urbanístiques i els
plànols d’ordenació en suport informàtic i en format editable de tractament de textos, en
compliment de l’article 17.6 del Reglament de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret
305/2006, de 18 de juliol, i de l’ordre PTO/343/2005, de 27 de juliol, per la qual
s’estableixen els requeriments tècnics de la presentació, en suport informàtic, de les
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normes urbanístiques de les figures de planejament urbanístic als òrgans de la Generalitat
de Catalunya competents per a la seva aprovació definitiva.
MODIFICACIÓ DE LA NORMATIVA
Un cop examinada la documentació es realitzen els següents canvis a la normativa:
1.1 Cal corregir l’errada material detectada a l’article 20 de la normativa referent a la fitxa
del PAU 20, d’acord amb l’apartat 1.8 de la part valorativa.
S’ha corregit l’article 20 de la normativa.
1.2 Es recomana aportar seccions de la zona residencial tant al PAU nord com al PAU sud
que defineixen la volumetria resultant acreditant la integració paisatgística dels nous
volums respecte del seu entorn, en el mateix sentit també es recomana aportar seccions
de l’eix bàsic de mobilitat per vianants plantejat a l’espai lliure del PAU sud.
S’incorporen les seccions de les zones residencials, com a seccions orientatives, en els
articles 16.5, 17.6 i 18.1 de les normes de la present modificació puntual del PGOU.
1.3 En relació a l’estudi econòmic, caldria incorporar mostres relatives als valors de venda
dels diferents productes immobiliaris, així com l’argumentació dels diferents valors
d’urbanització dels espais lliures emprats entre els dos polígons.
S’ha adaptat l’estudi econòmic a valors actual i s’incorporen al document les mostres
obtingudes relatives als valors de venda dels diferents productes immobiliaris.
A l’estudi econòmic s’ha incorporat també l’argumentació dels diferents valors estimats per
a la urbanització dels espais lliures de La Colomina Sud i de La Colomina Nord d’acord
amb la situació, la orografia i la funcionalitat de cada un d’aquests espais.
En el present text refós també s’ha incorporat una reserva addicional al sistema de serveis
tècnics de 25 m2 a La Colomina nord en previsió d’espai per a la col·locació d’una nova
estació transformadora, atès l’increment de la demanda elèctrica que previsiblement
comportarà l’increment d’habitatges en el sector.
CONCLUSIÓ
A la vista de l’exposat, es conclou que amb les modificacions introduïdes en el text refós de
la Modificació Puntual del Pla General d’Ordenació Urbana del Masnou per al sector 10
Llevant, la Colomina N3 s’ha donat compliment a les prescripcions contingudes en l’acord
de la Comissió Territorial d’Urbanisme de l’Arc Metropolità de Barcelona de data 24 de
gener de 2022, les quals no es consideren de caràcter substancial i s’informa
favorablement el document.”
De conformitat amb el que preveuen els articles 22.2 c) de la Llei de Bases de Règim Local
7/1985, de 2 d’abril i l’article 52.2 c) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Territori amb data 20 d’abril de
2022.
En virtut de tot el que s’ha exposat, el Ple de la corporació adopta, per majoria absoluta,
dels presents (21), els acords següents:

36

Acta del Ple de l'Ajuntament del Masnou

Sessió núm. PLE2022000004

28 d´abril de 2022

PRIMER.- Verificar el Text Refós de la Modificació Puntual del Pla General d’Ordenació
en el sector 10 Llevant La Colomina N3 un cop s’han introduït les prescripcions
contingudes en l’acord adoptat per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona en
sessió celebrada el dia 22 de gener de 2022, d’acord amb el que consta en l’informe emès
per l’arquitecte municipal amb data 8 d’abril 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
publicació.”
Resultat: Aprovat per 12 vots a favor i 9 vots en contra.
Votació
Els grups municipals d’ERC-AM-AM (9 regidors) i PSC-CP (3 regidors), hi voten a favor.
Els grups municipals de Fem Masnou (3 regidors), JxCAT-UNITS (3 regidors), Cs (2
regidors) i CUP-AMUNT (1 regidora), hi voten en contra.
16. - Contesta de l'Equip de Govern als precs i les preguntes de la sessió anterior.
Les intervencions corresponents a aquest punt es troben enregistrades a la videoacta. Es poden consultar a l’enllaç
següent:

http://videoacta.elmasnou.cat?meeting=video_202204281912000000_FH.mov&topic=16

17. - Precs i preguntes adreçats a l'Equip de Govern.
Les intervencions corresponents a aquest punt es troben enregistrades a la videoacta. Es poden consultar a l’enllaç
següent:

http://videoacta.elmasnou.cat?meeting=video_202204281912000000_FH.mov&topic=17

18. - Moció presentada pel Grup Municipal de Cs sol·licitant la millora del servei que
presta l'Organisme de Gestió Tributària (ORTG) de la Diputació de Barcelona a la
seva oficina del Masnou.
Les intervencions corresponents a aquest punt es troben enregistrades a la videoacta. Es poden consultar a l’enllaç
següent:

http://videoacta.elmasnou.cat?meeting=video_202204281912000000_FH.mov&topic=18

Acord:
“En el pleno extraordinario y urgente de 30 de septiembre de 2020 se aprobó, con los
únicos votos del gobierno actual, la propuesta de traspasar la gestión, liquidación,
inspección y recaudación de los tributos y otros ingresos de derecho público local a la
Diputación de Barcelona. Entre otras cuestiones, dicha aprobación ha supuesto que desde
el 1 de enero de 2021 los tributos municipales son gestionados por la Diputación de
Barcelona, por lo que desde esa fecha la ciudadanía debe realizar todos los trámites
relacionados con los tributos a través de este organismo, ya sea abonar o domiciliar
recibos, pagar sanciones, solicitar bonificaciones, etc. El Organismo de Gestión Tributaria
(ORTG) también presta atención presencial en la oficina ubicada en el Masnou, pero hasta
ahora, de forma deficiente.
Tras más de un año de funcionamiento, se han cumplido los peores augurios. Ya
manifestamos en el pleno de aprobación que la propuesta no tendría un retorno positivo,
puesto que la externalización del servicio, además de tener un coste económico, haría que
se perdiere el control y el trato directo con el ciudadano, a la postre el gran perjudicado:
poca empatía con las personas que no tiene cita previa, que ven como no se les atiende a
pesar de estar la oficina medio vacía y con personal suficiente; poca paciencia con los
usuarios que no saben solicitar cita previa; descoordinación entre el ayuntamiento y la
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ORGT a la hora de aplicar las bonificaciones concedidas a los contribuyentes; emisión de
recibos de impuestos sin la totalidad de información; etc.
Una de las principales finalidades de esta externalización es la autogestión de los tributos,
es decir, que el contribuyente acabe haciéndoselo todo solito a través de la web de la
ORGT. Pero claro, ¿qué pasa con aquellas personas que no tienen acceso a las nuevas
tecnologías, o que, teniendo, desconocen su uso o simplemente desconfían del mismo?
Pues que ven como se les excluye de poder obtener una información completa de los
tributos municipales.
Así, bajo el pretexto del cambio de gestión de los impuestos, se están recortando servicios
y atención, e imponiendo nuevas formas de relacionarse con la administración a aquellas
personas que no se desarrollan adecuadamente en el entorno digital y deben realizar los
trámites presencialmente. Se ha impuesto por tanto un sistema que excluye a aquellas
personas que no tienen capacidad para utilizar las nuevas tecnologías, lo que afecta
especialmente a las personas mayores.
Es por ello que consideramos que debe ser revertida esta situación, y mejorar y retomar
progresivamente la atención presencial y el asesoramiento personalizado en lo que
respecta a la gestión de los tributos municipales.
No puede ser que los ciudadanos que acudan sin cita previa, existiendo personal
disponible, no pueda ser atendido ese día, y se le emplace a que solicite cita previa y deba
volver otro día. Ni tampoco que en determinados supuestos en los que ambas
administraciones estén involucradas (cambio de nombre de un nicho, por ejemplo) no
exista la opción de ventana única para que en una misma cita se pueda completar la
gestión.
Vist el dictamen desfavorable de la Comissió Informativa de Serveis Generals amb data 20
d’abril de 2022.
Por todo ello, el Grupo Municipal de Ciutadans (Cs) en el Ayuntamiento del Masnou
presenta la siguiente:
1. Manifestar la voluntad por parte del Ayuntamiento del Masnou de mejorar el servicio
presencial que presta el Organismo de Gestión Tributaria (ORGT) de la Diputación de
Barcelona.
2. Encargar un estudio técnico con la finalidad, entre otras, de mejorar la eficiencia y
eficacia en la atención presencial que se presta en la oficina Organismo de Gestión
Tributaria (ORGT), que permita disponer de un número significativo de citas disponibles
para el mismo día para aquellas personas que acudan a la oficina sin cita previa. Dicho
estudio deberá estar elaborado en un plazo no superior a 2 meses, y sus conclusiones
serán informadas a la comisión informativa correspondiente para su validación.
3. Instar al equipo de gobierno para que haga cumplir las conclusiones de dicho informe a
la Diputación de Barcelona, modificando, si fuera el caso, los contratos que ambos tengan
firmado.
4. Que se publique la moción y sus acuerdos mediante los canales habituales de
comunicación del Ayuntamiento, tales como Twitter, Facebook y otras redes sociales,
página web y la revista Masnou Viu.”
Resultat: No aprovat per 12 vots en contra, 8 vots a favor i 1 vot d’abstenció.
Votació
Els grups municipals de Fem Masnou (3 regidors), JxCAT-UNITS (3 regidors) i Cs (2
regidors), hi voten a favor.
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Els grups municipals d’ERC-AM-AM (9 regidors) i PSC-CP (3 regidors), hi voten en
contra.
El Grup Municipal de la CUP-AMUNT (1 regidora), s’absté.
19. - Moció presentada pel Grup Municipal de Cs sol·licitant que el servei de neteja
d'edificis i dependències municipals passi a prestar-se de forma directa i amb
personal propi.
Les intervencions corresponents a aquest punt es troben enregistrades a la videoacta. Es poden consultar a l’enllaç
següent:

http://videoacta.elmasnou.cat?meeting=video_202204281912000000_FH.mov&topic=19

Acord:
“Actualmente, el Ayuntamiento del Masnou tiene encomendada la prestación del servicio
de limpieza de las dependencias de los equipamientos de titularidad municipal y aquellos
de los que la gestión depende del propio Ayuntamiento a empresas privadas, siendo el
mayor contrato el adjudicado en su día a la empresa LD empresa de limpieza y
desinfección, S.A.U., por un plazo de tres años, cuya finalización está previsto para el
primer trimestre de 2023.
Nuestro grupo cree conveniente la prestación directa de dicho servicio con personal propio,
por lo que considera que si el sentir mayoritario de este pleno es coincidente, debe
aprovecharse el plazo de vigencia del actual contrato del servicio de limpieza para estudiar
y establecer un nuevo criterio de funcionamiento de este servicio.
Es más que probable que la gestión directa implique un incremento del gasto, pero al
mismo tiempo, este aumento se debe en la mayor parte a un incremento de las
retribuciones laborales que percibirán las trabajadoras del servicio, que, recordemos,
pertenecen a un colectivo cuyas retribuciones suelen situarse cercanas al salario mínimo
interprofesional.
Pero no solo conllevará un mayor coste, pues también se darán múltiples beneficios:
- La gestión directa supondrá tener el gobierno de dicho servicio y eliminar un tercer
elemento que se interpone entre usuario y administración.
- Se produce una mejora suplementaria de cariz social, dado que se produce una mejor
percepción de la situación de las personas trabajadoras, con un incremento de su
remuneración.
- La gestión por la propia organización facilita el trabajo en red entre los diferentes
departamentos municipales para la detección y resolución de problemáticas que puedan
ser detectadas en el marco del día a día del servicio de limpieza, resolviendo dichas
problemáticas de forma más rápida y eficaz. A raíz de la pandemia provocada por la
Covid-19, se ha demostrado como la limpieza es un arma fundamental para limitar la
propagación de virus, de ahí la importancia del control directo de dicho servicio.
Dada la situación financiera de nuestro Ayuntamiento, el cambio de forma de gestión del
servicio no afecta negativamente a la situación económico-financiera del Ayuntamiento, ni
en el cumplimiento del principio de estabilidad presupuestaria.
Vist el dictamen desfavorable de la Comissió Informativa de Serveis Generals amb data 20
d’abril de 2022.
Por todo ello, el Grupo Municipal de Ciutadans (Cs) en el Ayuntamiento del Masnou
presenta la siguiente:
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1. Manifestar la voluntad por parte del Ayuntamiento del Masnou de prestar con
personal propio y de forma directa el servicio de limpieza de las dependencias de los
equipamientos de titularidad municipal y aquellos de los que la gestión depende del
propio Ayuntamiento.
2. Instar al alcalde del Masnou a encargar, en un plazo no superior a 10 días naturales,
a la “comissió d'estudi de municipalització de serveis públics”, la elaboración de un plan
de trabajo y actuaciones que deberá incluir, entre otros, la realización de los estudios
técnicos y jurídico-económicos que analicen la viabilidad económica y financiera de la
gestión pública de dicho servicio.
3. Instar al equipo de gobierno para que comunique a cualquier prestador de servicios
de limpieza de edificios y dependencias municipales que actualmente preste servicios al
Ayuntamiento, en los plazos que determinen los contratas, la no renovación de los
mismos, a los efectos de no perjudicar o retrasar la medida que se persigue con la
presente moción.
4. Que se publique la moción y sus acuerdos mediante los canales habituales de
comunicación del Ayuntamiento, tales como Twitter, Facebook y otras redes sociales,
página web y la revista Masnou Viu. “
Resultat: No aprovat per 12 vots en contra i 9 vots a favor.
Votació
Els grups municipals de Fem Masnou (3 regidors), JxCAT-UNITS (3 regidors), Cs (2
regidors) i CUP-AMUNT (1 regidora), hi voten a favor.
Els grups municipals d’ERC-AM-AM (9 regidors) i PSC-CP (3 regidors), hi voten en
contra.
20. - Moció presentada pel Grup Municipal de JxCAT-UNITS per tal que la prova pilot
de la zona verda sigui gratuïta per als residents i s’implementi el disc horari a la zona
blava existent a l’àmbit de la prova pilot.
Les intervencions corresponents a aquest punt es troben enregistrades a la videoacta. Es poden consultar a l’enllaç
següent:

http://videoacta.elmasnou.cat?meeting=video_202204281912000000_FH.mov&topic=20

Acord:
“El govern ha realitzat una nova proposta per millorar l’aparcament de vehicles a la zona
del barri d’Ocata delimitada pels carrers Roger de flor, Joan Maragall, Itàlia, Joan Miró i
Josep Irla. Aquesta proposta, és una prova pilot on els residents de la zona abonaran una
taxa de 2 euros mensuals per aparcar-hi, la resta de residents al municipi 1,25 euros/hora i
els forans 1,75 euros/hora. La proposta es basa en un estudi que indica que més del 56%
dels vehicles estacionats a la zona son forans (no censats al Masnou), que un 41% de les
places ocupades a la zona ho son per vehicles immòbils i que d’aquest 41% un 47% son
vehicles forans, pel que es considera que aplicant una tarifa a l’estacionament de la zona
s’eliminarà gran part de l’estacionament d’aquests vehicles forans.
El govern ha realitzat tres reunions per tal d’explicar aquesta proposta: Una audiència
pública el dia 24 de març, i dues reunions enfocades als veïns residents de la zona (4 i 6
d’abril). El nostre grup ha assistit a totes tres reunions i ha pogut copsar les moltes
inquietuds que genera entre el veïnat aquesta prova pilot.
Atenent les inquietuds i manifestacions expressades pel veïnat i la línia seguida per aquest
grup municipal respecte de l’estacionament regulat, considerem que la prova pilot de la
zona verda ha d’esdevenir gratuïta pels residents i analitzar posteriorment els resultats,
ja que els vehicles forans han de pagar per aparcar, es reduiran les places ocupades, i,
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amb tota probabilitat, les possibilitats d’aparcament a la zona pels residents augmentaran
considerablement.
I respecte a les finalitats ambientals que es persegueix amb la instal·lació de la nova zona
verda (millora de la qualitat de l’aire al reduir el trànsit de cotxes en la recerca
d’estacionament), donat que en la proposta no es contemplen mesures concretes per a la
seva avaluació, es considera necessari establir un Pla de mesures i avaluació per tal de
que al finalitzar la prova pilot es pugui determinar, si hi ha hagut una millora en la qualitat
de l’aire a la zona d’Ocata on es començarà a realitzar la prova pilot.
Per tot l’explicat des del nostre grup municipal de Junts per Catalunya – Units pel Masnou
proposem els següents:
ACORDS
PRIMER.- Que s’estudiï i s’implementi a la prova pilot de la zona verda la gratuïtat
d’aparcament pels residents.
SEGON.- L’equip de Govern es comprometrà a redactar un pla de avaluació ambiental de
la zona en un termini no superior a dos meses, i presentar-lo a la ciutadania i grups
municipals, en el que es contemplin les mesures adients per tal de fer un seguiment del
compliment o no d’uns del objectius que contempla la prova pilot, que es disminuir les
emissions de gasos contaminants i per tant, millorar la qualitat de l’aire que respiren els
nostres veïns.
TERCER.- Publicar i difondre aquests acords i fer-los arribar al Consell de la Vila, així com
a totes les entitats i col·lectius que actuïn al nostre poble.”
Resultat: No aprovat per 13 vots en contra, 5 vots a favor i 3 vots d’abstenció.
Votació
Els grups municipals de JxCAT-UNITS (3 regidors) i Cs (2 regidors), hi voten a favor.
Els grups municipals d’ERC-AM-AM (9 regidors), PSC-CP (3 regidors) i CUP-AMUNT (1
regidora), hi voten en contra.
El Grup Municipal de Fem Masnou (3 regidors), s’absté.
21. - Declaració institucional presentada pel Grup Municipal d'ERC-AM en suport al
Sàhara Occidental.
Les intervencions corresponents a aquest punt es troben enregistrades a la videoacta. Es poden consultar a l’enllaç
següent:

http://videoacta.elmasnou.cat?meeting=video_202204281912000000_FH.mov&topic=21

Acord:
“El Sàhara Occidental porta en conflicte 50 anys i, després de 16 anys de guerra i d’infinitat
de resolucions d’organismes internacionals que avalen els drets legítims del poble sahrauí
a l’autodeterminació i denuncien la ocupació per la força del Marroc sobre el territori, el
conflicte segueix encara viu i no hi ha perspectives d’una solució a curt termini que permeti
respectar els drets del poble sahrauí i el retorn dels refugiats.
La resolució 690 del Consell de Seguretat de Nacions Unides (1991), reconeixia el dret al
poble sahrauí a l’autodeterminació i creava la Missió de les Nacions Unides pel referèndum
al Sàhara Occidental (MINURSO), vigent encara avui en dia. Malgrat tot, degut als
sistemàtics obstacles que interposa el Marroc a la solució del conflicte i la incapacitat de la
comunitat internacional d’imposar els seus propis mandats, encara no ha sigut possible
que el poble sahrauí pugui exercir el seu dret a l’autodeterminació.
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Mentrestant, la població sahrauí pateix el drama i el calvari de la separació i l’exili. Dividida
i expulsada del seu territori, amb milers de refugiats malvivint als campaments de refugiats
de Tindouf (Algèria) o a la franja del Sàhara Occidental controlada pel Front Polisario, en
precàries condicions i depenent de les ajudes internacionals i, moltes altres persones,
vivint en el territori sota ocupació marroquí on hi manquen tot tipus de llibertats. A més,
milers de refugiats sahrauís es troben també en diferents països europeus, entre ells l’Estat
Espanyol.
Finalment, cal recordar que, d’acord amb el Consell de Seguretat de Nacions Unides,
Espanya segueix sent la potència responsable d’administrar el territori del Sàhara
Occidental i, per tant, una de les parts a assegurar el compliment dels mandats de Nacions
Unides. L’any 2014, l’Audiència Nacional també va reconèixer la responsabilitat d’Espanya
com a potencia administradora.
Per tot això, es proposa al Ple de la corporació l’adopció dels següents ACORDS:
PRIMER.- Considerar que la decisió del govern de Pedro Sanchez de donar suport al pla
autonomista del Marroc sobre el Sàhara Occidental suposa un gir diplomàtic i un
trencament unilateral inacceptable amb el consens de les resolucions de les Nacions
Unides.
SEGON.- Reafirmar el posicionament d’aquest consistori en la defensa que la resolució de
l’estatus final del Sàhara Occidental, territori pendent de descolonitzar, passa per un
referèndum d’autodeterminació, on es pregunti sobre la independència, i pel respecte a la
voluntat democràtica expressada pel poble sahrauí.
TERCER.- Exigir la rectificació immediata del Govern espanyol i la defensa de la celebració
d'un referèndum d'autodeterminació on prevalgui la sobirania del poble sahrauí, com ho
demana Nacions Unides a partir de les diferents resolucions aprovades.
QUART.- Demanar a la UE que adopti i defensi una posició ferma i unitària en relació amb
el conflicte del Sàhara Occidental, en la línia de les resolucions de Nacions Unides, i que
treballi de manera constructiva per fer prevaldre el dret internacional. Al mateix temps,
demanar a la UE que, dins del marc del principis fonamentals de la Unió, propiciï unes
relacions de bon veïnatge amb el Marroc i la resta de països del veïnatge sud.
CINQUÈ.- Enviar aquesta resolució a la Secretaria General de Nacions Unides, a la
Comissió Europea, al Ministeri d’Afers Exteriors i Cooperació del govern d’Espanya, al
Departament d’Acció Exterior, Afers Institucionals i Transparència de la Generalitat de
Catalunya, a l’Intergrup Pau i Drets Humans al Sàhara Occidental del Parlament de
Catalunya, a la Delegació del Front Polisario a Catalunya, a la Coordinadora Catalana
d’Ajuntaments Solidaris amb el poble Sahrauí, a la Federació ACAPS, i al Fons Català de
Cooperació al Desenvolupament, així com fer-la pública mitjançant els canals habituals de
l’Ajuntament del Masnou.”
Resultat: Aprovat per 18 vots a favor i 3 vots d’abstenció.
Votació
Els grups municipals d’ERC-AM-AM (9 regidors), Fem Masnou (3 regidors), JxCATUNITS (3 regidors), Cs (2 regidors) i CUP-AMUNT (1 regidora), hi vota a favor.
El Grup Municipal de PSC-CP (3 regidors), s’absté.
22. - Declaració institucional presentada pels grups municipals d'ERC i PSC
d'adhesió a la Declaració per a uns municipis i comunitats cuidadores.
Les intervencions corresponents a aquest punt es troben enregistrades a la videoacta. Es poden consultar a l’enllaç
següent:

42

Acta del Ple de l'Ajuntament del Masnou

Sessió núm. PLE2022000004

28 d´abril de 2022

http://videoacta.elmasnou.cat?meeting=video_202204281912000000_FH.mov&topic=22

Acord:
“El 24 de febrer d'enguany, el Ple de la Diputació de Barcelona va aprovar la
DECLARACIÓ PER A UNS MUNICIPIS I COMUNITATS CUIDADORES, una aliança de
municipis per a les cures, en què es proposen un conjunt d'accions perquè les ciutats, els
barris i els pobles esdevinguin entorns de cura afavorint la igualtat i la sostenibilitat social
en el marc d'una societat intergeneracional i diversa, d’acord amb el text següent:
“Considerant que totes les persones requereixen cures al llarg de tota la vida, i de forma
més intensa en determinades etapes del cicle vital, la provisió de cures és un repte per a
les polítiques públiques i un element central de les agendes locals. A la província de
Barcelona hi havia l’any 2020, més de 120.000 persones amb una situació de dependència
reconeguda; un 72% eren majors de 65 anys i un 40% superaven els 85. L’envelliment de
la població que creix de forma sostinguda, - amb un 19% de majors de 65 anys, dos punts
percentuals per sobre respecte fa només deu anys i amb cada vegada més persones que
superen els 85, sobretot dones - situa les cures de llarga durada com un repte pels nostres
municipis compartit en l’entorn europeu. Tant és així que el Pilar Europeu dels Drets
Socials afirma que “tota persona té dret a cures de llarga durada assequibles i de bona
qualitat, en particular d’assistència a domicili i serveis comunitaris”.
Davant d’aquest repte de present i de futur, des del municipalisme tenim el convenciment
que cal avançar cap al reconeixement de la cura com un valor públic que ha d’esdevenir en
un dret social i ciutadà, garantint les condicions perquè totes les persones puguin donar i
rebre cura adequada a les seves necessitats i projectes de vida, i en el context de les
seves comunitats. I, alhora, avançar cap al reconeixement, la redistribució i la dignificació
del treball de cures, exercit de forma majoritària per dones, que representen el 97% de les
treballadores de l’atenció social domiciliària a la província de Barcelona i la
gran majoria de les cuidadores no professionals.
Així, les ciutats, els barris i els pobles han d’esdevenir entorns de cura a través de serveis i
recursos, espais d’interacció quotidiana i el teixit social de proximitat.
Volem promoure municipis i comunitats cuidadors que afavoreixin la igualtat i la
sostenibilitat social en el marc d’una societat intergeneracional i diversa.
Amb aquest horitzó, entenem les cures com una activitat essencial per a la vida, així com
per a la dinamització social i econòmica dels nostres municipis, que requereix de major
reconeixement i de corresponsabilitat personal, social i institucional.
És per això que proposen:
1. Impulsar polítiques públiques locals que situïn les cures en el centre del debat i de
l’acció municipal des d’una perspectiva de democratització de la cura i de
corresponsabilització d’homes i dones.
2. Afavorir l’accessibilitat a serveis de cures de proximitat, en la llar o en la comunitat, en el
marc de la cooperació interadministrativa, i apostant per la innovació social.
3. Incorporar la perspectiva de la interdependència, del cicle vital i de l’atenció centrada en
la persona en la resposta a necessitats de cura per tal de promoure la flexibilitat i
adaptabilitat als contextos, circumstàncies i necessitats específiques, singulars i canviants.
4. Promoure accions per fomentar la dignitat i l’autonomia de les persones des de la lògica
de la prevenció.
5. Mostrar el valor positiu de la cura, i contribuir a avançar en equitat en la distribució social
del treball de cures, així com en la seva professionalització i dignitat.
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6. Impulsar el reconeixement i facilitar suport i acompanyament a les persones que cuiden,
de forma professional o no.
7. Enfortir aliances entre l’administració local, les entitats del tercer sector social i les
iniciatives comunitàries per impulsar espais de coproducció publicocomunitària en la
resposta a necessitats de cures i a la soledat no desitjada.
8. Promoure, d’acord amb el marc de responsabilitats de les diferents administracions,
accions d’accessibilitat als espais públics i habitatges, així com d’adaptació funcional de les
llars, per garantir un millor exercici de la cura en un municipi que afavoreixi entorns
facilitadors de la convivència, la reciprocitat i la cohesió social.
9. Fomentar la participació de les persones implicades en els processos de provisió i
recepció de cura per repensar el model d’atenció a les necessitats.
10. Potenciar i ser part activa d’espais de debat, coneixement, intercanvi i treball en xarxa
per avançar en posicionament, estratègies i actuacions que permetin millorar la qualitat
dels serveis de cures, des de l’equitat i la justícia social i de gènere.”
D’acord amb l’exposat anteriorment, es proposa al Ple de la corporació l’adopció dels
següents ACORDS:
1. Adherir-nos com a municipi a la DECLARACIÓ PER A UNS MUNICIPIS I COMUNITATS
CUIDADORES, aprovada al ple del 28 de febrer de la Diputació de Barcelona.
2. Comunicar aquest acord a la Diputació de Barcelona.”
Resultat: Aprovat per 21 vots a favor.
Votació
Els grups municipals d’ERC-AM-AM (9 regidors), PSC-CP (3 regidors), Fem Masnou (3
regidors), JxCAT-UNITS (3 regidors), Cs (2 regidors) i CUP-AMUNT (1 regidora), hi voten
a favor.
23. - Declaració institucional presentada pel Grup Municipal de Cs sol·licitant
l'ampliació de l'horari de l'oficina de Correus situada a la nostra població.
Les intervencions corresponents a aquest punt es troben enregistrades a la videoacta. Es poden consultar a l’enllaç
següent:

http://videoacta.elmasnou.cat?meeting=video_202204281912000000_FH.mov&topic=23

Acord:
“Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A., S.M.E (en adelante, “Correos”) pertenece a
La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, que es una entidad de Derecho
público creada por la Ley 5/1996, de 10 de enero, de creación de determinadas entidades
de derecho público y adscrita al Ministerio de Hacienda.
La oficina de Correos situada en Masnou ha ido perdiendo horario de atención al público, a
la vez que iba asumiendo nuevas tareas comerciales ajenas al mundo del servicio postal,
como vender lotería, conceder préstamos o dar servicios bancarios.
Obviamente, la ampliación de servicios y la disminución de horario de atención al público,
ha significado que el principal servicio que presta Correos sea más deficiente, obligando a
los ciudadanos a largas esperas antes de ser atendidos, además de tener que adaptarse a
un horario de apertura francamente escaso. Actualmente, el horario de atención al público
de la oficina de Masnou es de lunes a viernes de 08:30 a 14:30 horas.
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La expansión del comercio electrónico se ha acelerado a raíz de la pandemia, y todo
apunta a que seguirá su ascenso. La propia empresa Correos ha lanzado Correos Market,
que es un marketplace que promueve la venta de los productos y ofrece un canal de
visibilidad, promoción y comercialización a las empresas españolas, por lo que es fácil
deducir que el envió de correspondencia y paquetería seguirá creciendo, o al menos, el
que usará Correos para sus envíos.
Correos es el operador designado por ley para prestar el servicio postal universal en todo
el territorio, con criterios de eficiencia, calidad y asequibilidad, contribuyendo a la
sostenibilidad de las comunicaciones postales para todos los ciudadanos, siendo uno de
sus fines hacer la vida de los ciudadanos más fácil. Es, además, la mayor empresa pública
existente en España, por lo que no puede primar la sostenibilidad financiera por encima del
servicios público, o dicho de otra forma, la sostenibilidad financiera no debe sustentarse en
una deterioro del servicio público que presta.
Es por ello que se hace del todo necesario que la oficina abierta al público que Correos
tiene en nuestro municipio amplie su horario para que, al menos, ofrezca atención una
tarde a la semana y recupere la atención los sábados por la mañana.
Por todos estos motivos expuestos, el Grupo Municipal de Ciutadans (Cs) en el
Ayuntamiento de El Masnou, propone la adopción de los siguientes acuerdos:
1- Instar al Ministerio de Hacienda y Función Pública, con domicilio a efectos de
notificaciones en Calle de Alcalá, núm. 5, 28014 de Madrid, a la Sociedad Estatal de
Participaciones Industriales, con domicilio a efectos de notificaciones en Calle Velázquez,
núm. 134, 28006 Madrid, y a la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A., S.M.E.
(Correos), con domicilio a efectos de notificaciones en Calle del Conde de Peñalver, núm.
19, 28006 de Madrid, para que inicien los trámites pertinentes con el fin de ampliar el
horario de atención al público de la oficina de Correos situada en Masnou, para que al
menos ofrezca atención una tarde a la semana y recupere la atención los sábados por la
mañana.
2.- Que se publique la presente declaración institucional y sus acuerdos mediante los
canales habituales de comunicación del Ayuntamiento, tales como Twitter, Facebook y
otras redes sociales, página web y la revista Masnou Viu.”
Resultat: Aprovat per 21 vots a favor.
Votació
Els grups municipals d’ERC-AM-AM (9 regidors), PSC-CP (3 regidors), Fem Masnou (3
regidors), JxCAT-UNITS (3 regidors), Cs (2 regidors) i CUP-AMUNT (1 regidora), hi voten
a favor.
L’alcalde aixeca la sessió de la qual, com a secretari general, estenc aquesta acta i la
certifico a l’efecte que en quedi constància degudament, la qual firma el president amb mi.
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