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Regidors: 
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Sr. Amadeu Quintana Jolonch, regidor (Fem Masnou) 
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Sr. Francisco Avilés Salazar, regidor (Cs) 
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S’excusa per la seva absència:  
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La presidència obre l’acte, s’hi despatxen els assumptes inclosos en l'ordre del dia tramès 
juntament amb la convocatòria i s’hi adopten els acords següents. 
 
1. - Aprovació, si escau, de l'esborrany de l'acta del Ple ordinari del 16 de juny de 
2022. 
 
Les intervencions corresponents a aquest punt de l’ordre del dia es troben enregistrades a la videoacta. Es poden 
consultar a l’enllaç següent: 
 

http://videoacta.elmasnou.cat?pleno=20220721&punto=1 
 
S’aprova l’acta del Ple ordinari del 16 de juny de 2022 per assentiment. 
 
2. - Informacions i comunicacions de l'Alcaldia. 
 
Les intervencions corresponents a aquest punt de l’ordre del dia es troben enregistrades a la videoacta. Es poden 
consultar a l’enllaç següent: 
 

http://videoacta.elmasnou.cat?pleno=20220721&punto=2 
 
3. - Donar compte dels decrets d'Alcaldia. 
 
Les intervencions corresponents a aquest punt de l’ordre del dia es troben enregistrades a la videoacta. Es poden 
consultar a l’enllaç següent: 
 

http://videoacta.elmasnou.cat?pleno=20220721&punto=3 
 
Es dona compte de la relació de decrets, tramitats electrònicament, que van del número 
1.617 de data 9 de juny al número 2.016 de data 13 de juliol de 2022. 
 
Resultat: En resten assabentats. 
 
4. - Donar compte de l'informe resum anual dels resultats del control intern, que 
s'estableix a l'article 213 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes 
Locals, de l'exercici 2021. 
 
Les intervencions corresponents a aquest punt de l’ordre del dia es troben enregistrades a la videoacta. Es poden 
consultar a l’enllaç següent: 
 

http://videoacta.elmasnou.cat?pleno=20220721&punto=4 
 
Acord:  
 
“D’acord amb el que s’estableix a l’article 37 del Reial decret 424/2017, de 28 d’abril, pel 
qual es regula el règim jurídic del control intern a les entitats del sector públic local 
(RCIL), l’òrgan interventor ha d’elaborar, amb caràcter anual i en ocasió de l’aprovació del 
compte general, l’informe resum dels resultats del control intern que assenyala l’article 
213 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, amb el que s’aprova el text refós de 
la Llei reguladora de les hisendes locals (TRLRHL).  
 
L’informe resum s’ha de remetre al ple, a través del president de la corporació, i a la 
Intervenció General de l’Administració de l’Estat en el curs del primer quadrimestre de 
cada any, i ha de contenir els resultats més significatius derivats de les actuacions de 
control financer i de funció interventora dutes a terme l’exercici anterior. L'expressió de 
l'article 37.1 de RCIL "amb ocasió de l'aprovació del compte general", ha de ser 
interpretada en el sentit que es refereix a actuacions a realitzar que s'emmarquen dins del 
procés d'elaboració, formulació i aprovació del compte general i, per tant, la remissió al 
ple i a la IGAE de l'informe resum ha de ser realitzada abans del 30 d'abril de exercici 
següent a aquell en què s'hagin realitzat les actuacions de control que s'inclouen en el 
citat informe resum.  
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La Intervenció General de l’Administració de l’Estat, fent ús de les facultats atribuïdes per 
l’article 37.3 del RCIL, va dictar la Resolució de 2 d’abril de 2020, per la que s’estableixen 
les instruccions a les quals s’han d’ajustar el contingut, l’estructura i el format de l’informe 
resum, així com la sol·licitud de l’informe previ a la resolució de discrepàncies i la 
remissió d’informació comptable i informes d’auditoria de comptes anuals de les entitats 
del sector públic local.  
 
En compliment del requerit pels articles 213 del TRLRHL i 37 del RCIL, la Intervenció en 
ha elaborat l’informe número 270-2021resum, amb els resultats més significatius derivats 
de les actuacions de control intern realitzades durant l’exercici 2020.  
 
Únic.- Donar compte informe anual dels resultats del control intern, que s’estableix a 
l’article 213 del Tex Refós de la Llei Reguladora de la Hisendes Locals, referent a 
l'exercici 2020  que s’annexa a l’expedient:” 
 
Resultat: En resten assabentats. 
 
5. - Aprovació del Compte General exercici de l'exercici 2021 de l'Ajuntament del 
Masnou. 
 
Les intervencions corresponents a aquest punt de l’ordre del dia es troben enregistrades a la videoacta. Es poden 
consultar a l’enllaç següent: 
 

http://videoacta.elmasnou.cat?pleno=20220721&punto=5 
 
Acord:  
 
“Format el Compte General de l’Ajuntament del Masnou de l’exercici 2021 conforme  
amb allò que preceptua l’Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre, per la que s’aprova 
la Instrucció del model normal de comptabilitat local, mostrant la imatge fidel del 
patrimoni, de la situació financera, dels resultats i de l’execució del pressupost, en data 
19 de maig de 2022 es va sotmetre a informe de la Comissió Especial de Comptes 
d’aquest Ajuntament, la qual va emetre el seu dictamen favorable. 

 
El 23 de maig  de 2022, es va exposar al públic en forma i terminis establerts a l’article 
212 del text refós aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que 
s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, havent-se publicat 
l’edicte al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i e-tauler en l’ esmentat dia, sense 
que durant el termini d’exposició al públic s’hagi formulat cap reclamació. 
 
D’acord amb els articles 208 a 212 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el 
Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, en relació amb la tramitació i el 
contingut.  
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Serveis Generals amb data 13 
de juliol de 2022. 
 
En virtut de tot el que s’ha exposat, el Ple de la corporació adopta, per majoria absoluta, 
dels presents (20), els acords següents: 
 
Primer.- Aprovar el Compte General de l’exercici 2021 de l’Ajuntament del Masnou 
formats pels següents estats: 
 

 Balanç 
 Compte del Resultat Econòmic – Patrimonial 
 Estat de canvis en el patrimoni net 
 Estat de fluxos d’efectiu 
 Estat de Liquidació del Pressupost 
 Memòria 
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I amb la següent documentació complementària: 

 
 Acta d’arqueig 
 Notes o certificacions de saldos bancaris 

 
Segon.- Rendir a la Sindicatura de Comptes l’expedient del Compte General de 
l’exercici 2021 de conformitat amb el que determinen els articles esmentats en la part 
expositiva.” 
 
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 (2 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. 
 
6. - Aprovació inicial de l'expedient número 13/2022 de Modificació de Crèdit en la 
modalitat de  Suplement i Crèdit Extraordinari. 
 
Les intervencions corresponents a aquest punt de l’ordre del dia es troben enregistrades a la videoacta. Es poden 
consultar a l’enllaç següent: 
 

http://videoacta.elmasnou.cat?pleno=20220721&punto=6 
 
Acord:  
 
“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. 
 
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. 
 
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 i els informes tècnics dels diferents departaments que s’incorporen a 
l’expedient. 
 
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 9.370.623,98 euros, 
restant disponible, una vegada descomptades les modificacions de crèdit 01/2022, 
02/2022, 03/2022, 05/2022, 06/2022 , 10/2022 i 11/2022 un romanent de tresoreria de 
3.867.713,38 euros. 
 
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. 
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Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Serveis Generals amb data 13 
de juliol de 2022. 
 
En virtut de tot el que s’ha exposat, el Ple de la corporació adopta, per majoria absoluta, 
dels presents (20), els acords següents: 
 
Primer.  Aprovar inicialment la modificació de crèdit 13/2022 sota les modalitats de  
suplement de crèdit i crèdit extraordinari finançat amb romanent de tresoreria per a 
despeses generals segons el detall següent: 
 
SUPLEMENT DE CREDIT 
SUPLEMENT DE CRÈDIT DESPESES   

Aplicació Descripció Import  

AL  92000 44900 Transferències a SUMEM, mitjà 18.000,00 € 

IG 23128 22699 Activitats per al foment de la Igualtat 6.130,00 € 

  TOTAL INCREMENT  PRESS. DESPESES 24.130,00 € 

   SUPLEMENT DE CRÈDIT INGRESSOS   

Aplicació Descripció Import 

87000 Romanent per Despeses Generals 24.130,00 € 

  TOTAL INCREMENT PRESS. INGRESSOS 24.130,00 € 

 
 CREDIT EXTRAORDINARI 
CRÈDIT EXTRAORDINARI DESPESES   

Aplicació Descripció Import 

AL 92000 74900 Transferències inversió a SUMEM 33.300,00 € 

  TOTAL INCREMENT  PRESS. DESPESES 33.300,00 € 

   CRÈDIT EXTRAORDINARI INGRESSOS   

Aplicació Descripció Import 

87000 Romanent per Despeses Generals 33.300,00 € 

  TOTAL INCREMENT PRESS. INGRESSOS 33.300,00 € 

 

Segon.- Exposar al públic aquest acord 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 per 
ral que els interessats puguin examinar i presentar reclamacions. 
 
Aquest acord es considerarà definitiu si no s’hi produeixen reclamacions en contra durant 
el termini d’exposició pública, i entrarà en vigor en l’exercici al qual es refereix, quan 
s’hagi complert el que disposen l’article 112.3 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de 
les bases de règim local, i l’article 169 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de 
març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.” 
 
Resultat: Aprovat per 11 vots a favor, 2 vots en contra i 7 vots d’abstenció.  
 
Votació 
Els grups municipals d’ERC-AM-AM (9 regidors) i PSC-CP (2 regidors), hi voten a favor. 
 
El Grup Municipal de Cs (2 regidors) hi vota en contra. 
 
Els grups municipals de Fem Masnou (3 regidors), JxCAT-UNITS (3 regidors) i CUP-
AMUNT (1 regidora), s’abstenen. 
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7. - Resolució d'al·legacions i aprovació definitiva de la 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 de l’ordre del dia es troben enregistrades a la videoacta. Es poden 
consultar a l’enllaç següent: 
 

http://videoacta.elmasnou.cat?pleno=20220721&punto=7 
 
Acord:  
 
“El 28 d’abril de 2022, el Ple Municipal de l’Ajuntament del Masnou va aprovar per majoria 
absoluta la modificació de l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa per estacionament de 
vehicles de tracció mecànica en terrenys d’ús públic local, expedient X2022005703. 
 
En compliment del que disposa l’article 17 del text refós de la Llei reguladora de les 
hisendes locals aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, l’expedient 
d’aprovació provisional es va sotmetre a informació pública mitjançant anuncis publicats 
al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i al diari El Punt Avui de data 2 de maig de 
2022, a l’e-tauler i portal de transparència de l’Ajuntament del Masnou.  
 
El període de presentació d’al·legacions/reclamacions es va iniciar el 3 de maig de 2022 i 
finalitzava el 14 de juny de 2022.  
 
El 9 de juny de 2022, amb registre d’entrada E2022010481, el senyor (.../...) DNI (.../...) 
en representació d’Asociación de Vecinos Ocata Activa amb NIF G01714187, presenta 
al·legacions a l’aprovació inicial de l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa per 
estacionament de vehicles de tracció mecànica en terrenys d’ús públic local. 
 
En data 22 de juny de 2022, la tècnica de Mobilitat ha emès un informe en relació amb les 
al·legacions presentades pel senyor (.../...) en representació de Asociación de Vecinos 
Ocata Activa, que es transcriu a continuació: 

“Antecedents 

1. En data 28 d’abril de 2022, el Ple de la Corporació va aprovar inicialment la 
modificació de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per estacionament de vehicles de 
tracció mecànica en terrenys d’ús públic local, als efectes d’incloure únicament les 
prestacions relacionades amb l’estacionament de vehicles en superfície (fonamentalment, 
a la via pública), per tal de: 
 
 Actualitzar les tarifes corresponents a la zona blava i a la zona taronja.  
 Incorporar les tarifes corresponents a la zona verda.  
 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)  

 
2. En compliment del que disposa l’article 17 del text refós de la Llei reguladora de les 
hisendes locals aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, l’expedient 
d’aprovació provisional es va sotmetre a informació pública mitjançant anuncis publicats 
al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i al diari El Punt Avui de data 2 de maig de 
2022, a l’e-tauler i portal de transparència de l’Ajuntament del Masnou. El període de 
presentació d’al·legacions/reclamacions es va iniciar el 3 de maig de 2022 i finalitzava el 
14 de juny de 2022.  
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3. El 9 de juny de 2022, amb registre d’entrada E2022010481, el senyor (.../...) DNI 
(.../...) en representació de Asociación de Vecinos Ocata Activa amb NIF G01714187, 
presenta escrit d’al·legacions a l’aprovació inicial de l’Ordenança fiscal reguladora de la 
taxa per estacionament de vehicles de tracció mecànica en terrenys d’ús públic local, que 
fonamenta en les al·legacions següents:  

 
a.) Els titulars de vehicles que tributin al Masnou estacionin de manera gratuïta a la 

zona verda i blava, i en el cas de la zona blava que sigui per un període de 2 
hores i amb la disposició d’un rellotge horari. 
 

b.) Que en el text del punt 3 de l’article 5è de l’ordenança fiscal, es detalli que es 
tracta d’una prova pilot i que el text de l’ordenança reculli la temporalitat i 
excepcionalitat d’aquestes tarifes. 
 

c.) Que el concepte d’anul·lació de denúncia sigui el mateix import per a les tres 
modalitats d’estacionament regulat en zona blava, taronja i verda. 
 

d.) La supressió de l’apartat B de l’article 5è en no determinar quins espais públics es 
regulen amb la denominació recollida en aquest apartat. 

 
Consideracions:  
 
A  la vista de les al·legacions presentades, s’ha de manifestar el següent:  

 
Primera. Gratuïtat als estacionaments regulats en zona verda i blava i 2 hores en zona 
blava per als titulars dels vehicles que tributin al Masnou 
 
L’expedient d’establiment del servei públic municipal d’estacionament regulat de vehicles 
a l’Ajuntament del Masnou, que conté la memòria justificativa, el projecte d’establiment i 
el reglament del servei, defineix  les tarifes i les previsions d’ingressos corresponents al 
servei tal com s’ha configurat a les propostes,  
 
I en aquest sentit en zona blava, preveu una nova tarifació en funció del distintiu 
ambiental que disposi el vehicle, essent gratuïta per als vehicles amb zero emissions i 
més cara per als vehicles sense etiqueta. La tarifa actual –que és de 0,75 € per hora, 
sense distinció de vehicle–, es manté en els casos dels vehicles amb etiqueta “C”. 
 
Les tarifes que es proposa aplicar a la zona verda es fonamenten en el nombre 
d’operacions previstes en cada cas i amb una estimació elaborada pels consultors que 
han assessorat en el projecte, d’acord amb comptatges dels vehicles estacionats a la 
zona, en diferents moments del dia, i diferents ajustaments en funció dels dies de la 
setmana. 
 
Com a conclusió de les avaluacions anteriors sobre ingressos i despeses previstes, el 
projecte d’establiment i prestació del servei estableix la previsió de balanç d’explotació 
desagregat per serveis, prenent com a base l’any 1 de funcionament del servei.  
 
Per tant, no és d’aplicació la gratuïtat en aquests dos conceptes donat que s’ha de 
mantenir l’equilibri econòmic del servei i considerant que la prova pilot d’implantació d’una 
àrea verda d’estacionament al sector d’Ocata ha de tenir dades que permetin analitzar els 
beneficis derivats d’aquesta implantació, els requisits de la prova pilot han de ser el més 
semblants possibles al model d’àrea verda d’estacionament que es vulgui implantar a 
llarg termini. 
 
En relació amb la proposta de deixar gratuïta la zona verda d’estacionament per tots els 
ciutadans del Masnou que tinguin un vehicle que pagui l’IVTM al Masnou, l’únic que 
s’aconseguiria és que els vehicles de persones foranies que col·lapsen els carrers de 
l’àmbit on es vol implantar al zona verda, siguin substituïts per vehicles d’altres barris, 
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amb la qual cosa no s’aconseguirà afavorir l’estacionament de les persones residents a 
les zones amb més demanda d’estacionament. 
 
D’altra banda, la gratuïtat de les dues primeres hores d’estacionament en l’àrea blava per 
als masnovins i masnovines suposa, a la pràctica, la gratuïtat de la zona blava ja que 
l’estada màxima a la zona és de 2 hores i l’estada mitjana és de poc més de 60 minuts.  
 
Respecte a la proposta de fer gratuïta la zona verda i la zona blava per a les persones 
empadronades al Masnou, manifestar que fa inviable el manteniment de l’equilibri 
econòmic del servei, ja que es proposa reduir dràsticament els ingressos, però cal seguir 
mantenint serveis com el de vigilància, ja que està demostrat que les zones regulades 
d’estacionament sense servei de vigilància, no funcionen. 
 
Finalment quant a la vigència de la taxa, a l’ordenança fiscal estableix que entrarà en 
vigor el 30 de setembre i restarà vigent fins que no es prorrogui o modifiqui.   
 
D’acord amb els arguments exposats, es proposa la desestimació de l’al·legació 
presentada. 
 
Segona. Que en el text del punt 3 de l’article 5è de l’ordenança fiscal, detalli que es tracta 
d’una prova pilot i que el text de l’ordenança reculli la temporalitat excepcionalitat 
d’aquestes tarifes 
 
L’apartat segon del projecte d’establiment i prestació del servei relatiu a les 
característiques del servei, ja defineix i detalla que l’Ajuntament del Masnou preveu dur a 
terme la implantació progressiva d’una nova zona verda per a persones residents i que 
aquesta zona verda es posarà en marxa, amb caràcter de prova pilot, en un àmbit 
específic del sector d’Ocata, sector amb un important dèficit de places d’estacionament 
privades i que és objecte d’una forta presència de vehicles no censats al municipi, 
particularment en l’època estival (per l’afluència de visitants a les platges locals). 
 
Així mateix estableix l’àmbit territorial de la prova pilot de l'àrea verda, que es recull en un 
diagrama i l’abast temporal de la prova es preveu d’un any (de setembre de 2022 a agost 
de 2023).  
 
Per tant, el document que regula la modificació l’ordenança fiscal reguladora de la taxa 
per estacionament de vehicles de tracció mecànica en terrenys d’ús públic local no és el 
document on s’han de fer les consideracions recollides a l’al·legació esmentada, donat 
que aquestes es detallen al projecte d’establiment i prestació del servei, proposant-se la 
desestimació de l’al·legació presentada. 
 
Sense perjudici de l’anterior en cas que la prova pilot en derives la necessitat de fer 
modificacions de la taxa, s’haurà de sotmetre novament a la modificació de la taxa-
modificació de l’expedient, quedant subjecte d’aprovació. Legalment res impedeix aprovar 
ara les tarifes que regiran la prova pilot i que desprès podran ser modificades si fos 
necessari per adaptar-les als canvis que es derivin de la prova pilot. 
 
Tercera. Que el concepte d’anul·lació de denúncia sigui el mateix import per a les tres 
modalitats d’estacionament regulat en zona blava, taronja i verda. 
 
El concepte d’anul·lació de denúncia es regula individualment per a cada una de les  
modalitats d’estacionament. De fet, les darreres ordenances fiscals anteriors a la 
proposta de modificació han regulat les tarifes “en zona blava” i en “zona taronja”  amb 
imports diferenciats de 6 i 8 euros respectivament.  
 
L’import del concepte “Anul·lació de denúncia” s’estableix en funció de l’import de l’estada 
màxima a la zona regulada en qüestió, com el cost de l’estada màxima en l’àrea blava, 
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verda i taronja és diferent, és considera necessari que l’import del concepte “Anul·lació de 
denúncia”, sigui diferent. 
 
Per tant, a la vista del projecte d’establiment i prestació del servei no es considera adient 
la unificació del concepte d’anul·lació de denúncia amb un mateix import per a les tres 
modalitats d’estacionament regulat en zona blava, taronja i verda, proposant-se la 
desestimació de l’al·legació presentada. 
 
Quarta. La supressió de l’apartat B de l’article 5è en no determinar quins espais públics 
es regulen amb la denominació recollida en aquest apartat. 
 
L’apartat B de l’article 5è de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per estacionament 
de vehicles de tracció mecànica en terrenys d’ús públic local, estableix l’import per 
vehicle/dia, motocicletes i  bicicletes/dia i autocars i camions/dia d’altres aparcaments 
terrenys municipals.  
 
Aquest concepte de l’ordenança fiscal no s’aplica habitualment, però permetria que si 
temporalment s’hagués d’habilitar un espai públic municipal per deixar-hi estacionar 
vehicles vinculats a una activitat puntual, se’ls podés aplicar aquesta taxa, cosa que si no 
està prevista, no seria possible aplicar-la. 
 
D’acord amb els arguments exposats, es proposa la desestimació de l’al·legació 
presentada. 
 
Conclusions:  
 
Per tot l’exposat, es considera que s’han de desestimar les al·legacions contingudes en 
l’escrit d’al·legacions presentat pel senyor (.../...) DNI (.../...) en representació de 
Asociación de Vecinos Ocata Activa amb NIF G01714187, en relació amb l’acord del Ple 
de data 28 d’abril de 2022 d’aprovació inicial de la modificació de 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.” 
 
Atès el que preveu l’article 17.3  del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals 
aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març. 
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Serveis Generals amb data 13 
de juliol de 2022. 
 
En virtut de tot el que s’ha exposat, el Ple de la corporació adopta, per majoria absoluta, 
dels presents (20), els acords següents: 
 
Primer.- Desestimar íntegrament les al·legacions presentades pel senyor (.../...) DNI 
(.../...) en representació d’Asociación de Vecinos Ocata Activa amb NIF G01714187, 
d’acord amb l’informe de la tècnica de Mobilitat i Via Pública de data 22 de juny de 2022.  
 
Segon.- Aprovar definitivament la modificació de l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa 
per estacionament de vehicles de tracció mecànica en terrenys d’ús públic local, que a 
continuació es detallen: 
 
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: 
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Article 5è. Tarifa 
A) Estacionament exclusiu limitat i controlat: 

1. Estacionament “en zona blava”, per minut pre-pagat: 
1.1. Vehicles sense distintiu ambiental  .............................  1,25 € per hora. 
1.2. Vehicles amb distintiu ambiental “B”  ..........................  1,00 € per hora. 
1.3. Vehicles amb distintiu ambiental “C”  ..........................  0,75 € per hora. 
1.4. Vehicles amb distintiu ambiental “ECO”  .....................  0,50 € per hora. 
1.5. Vehicles amb distintiu ambiental “0”  ..........................  0,00 € per hora. 
1.6. Anul·lació de denúncia  ..............................................  6,00 € 

 
2. 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 € 

 
3. 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 
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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. 
 
Disposició final 
Aquesta Ordenança aprovada provisionalment pel Ple en sessió celebrada el 28 d’abril de 
2022, 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. 
 
Tercer.- PUBLICAR, en el butlletí oficial de la província els acords elevats a definitius i el 
text íntegre de l’Ordenança fiscal aprovada.  

 
Contra els acords definitius, els interessats podran interposar recurs contenciós 
administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos 
mesos comptats des del dia següent al de la publicació d’aquest anunci en el Butlletí 
Oficial de la Província de Barcelona.” 
 
Resultat: Aprovat per 12 vots a favor, 5 vots en contra i 3 vots d’abstenció.  
 
Votació 
Els grups municipals d’ERC-AM-AM (9 regidors), PSC-CP (2 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. 
 
8. - Modificació del nomenament de representant suplent amb capacitat 
reconeguda al sector de l’hosteleria al Consell de Promoció Econòmica. 
 
Les intervencions corresponents a aquest punt de l’ordre del dia es troben enregistrades a la videoacta. Es poden 
consultar a l’enllaç següent: 
 

http://videoacta.elmasnou.cat?pleno=20220721&punto=8 
 
Acord:  
 
“En la sessió ordinària del 27 de gener de 2022 es va aprovar la modificació dels 
nomenaments dels i les representants titulars i suplents dels grups municipals, de 
capacitat reconeguda i entitats al Consell de Promoció Econòmica, designant al senyor 
Vicente Ventura Estalles, representant suplent amb capacitat reconeguda al sector de 
l’hosteleria. 
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En data 9 de juny de 2022 el departament de Promoció Econòmica va comunicar que en 
data 15 de maig de 2022 amb número d’entrada E2022008974 el senyor Vicente Ventura 
Estelles va presentar la seva renúncia com a representant suplent amb capacitat 
reconeguda al sector de l’hosteleria, al Consell de Promoció Econòmica i es proposa 
designar al senyor Albert Querol Carrillo com a representant suplent, en substitució del 
senyor Ventura. 
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Serveis Generals amb data 13 
de juliol de 2022. 
 
En virtut de tot el que s’ha exposat, el Ple de la corporació adopta, per unanimitat, dels 
presents (20), els acords següents: 
 
Primer. Modificar el nomenament del representant suplent amb capacitat reconeguda al 
sector de l’hosteleria al Consell de Promoció Econòmica, com segueix. 
 
  Membre Titular 
Representants 
amb capacitat 
reconeguda 

  
  

 
Sector Hostaleria (suplent): Grus Watch, SL Albert Querol Carrillo 

 

 
Segon. Comunicar aquest acord a la secretària del Consell. 
 
Tercer. Publicar-ho a l’e-Tauler i donar-ne difusió al portal de transparència de la web 
municipal, tot als efectes del seu general coneixement.” 
 
Resultat:  Aprovat per 20 vots a favor.  
 
Votació 
Els grups municipals d’ERC-AM-AM (9 regidors), PSC-CP (2 regidors), Fem Masnou (3 
regidors), JxCAT-UNITS (3 regidors), Cs (2 regidors) i CUP-AMUNT (1 regidora), hi voten 
a favor. 
 
9. - Aprovació de l’acta de les operacions de delimitació entre els termes 
municipals del Masnou i de Premià de Mar. 
 
Les intervencions corresponents a aquest punt de l’ordre del dia es troben enregistrades a la videoacta. Es poden 
consultar a l’enllaç següent: 
 

http://videoacta.elmasnou.cat?pleno=20220721&punto=9 
 
Acord:  
 
“En data 8 d’abril de 2022 la Generalitat de Catalunya va comunicar l’inici de les 
operacions de delimitació dels termes municipals del Masnou i de Premià de Mar. 
 
Les operacions de delimitació les han dut a terme representants d’ambdues 
administracions municipals i de la Generalitat de Catalunya els dies 19 de maig i 2 de 
juny de 2022, amb l’assistència dels veïns que van comparèixer. En aquesta darrera 
reunió es va aixecar l’acta de les operacions de delimitació, en data 2 de juny de 2022. 
  
L’acta de les operacions de delimitació del dia 2 de juny de 2022, s’ha de sotmetre a 
aprovació per part del Ple, amb el quòrum de la majoria absoluta del nombre legal de 
membres de la corporació d’acord amb l’article 33.4 del Decret 244/2007, de 6 de 
novembre, pel qual es regula la constitució i demarcació territorial dels municipis, de les 
entitats municipals descentralitzades i de les mancomunitats de Catalunya.  
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En data 21 de juny de 2022 l’arquitecte municipal ha emès informe sobre la delimitació. 
 
En data 21 de juny de 2022 el secretari ha emès informe relatiu al procediment a seguir. 
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Serveis Generals amb data 13 
de juliol de 2022. 
 
En virtut de tot el que s’ha exposat, el Ple de la corporació adopta, per majoria absoluta, 
dels presents (20), els acords següents: 
 
Primer. Aprovar l’acta de les operacions de delimitació entre els termes municipals del 
Masnou i de Premia de Mar del dia 2 de juny de 2022.  
 
Segon. Comunicar aquest acord a l’Ajuntament de Premià de Mar i a la Direcció General 
d’Administració Local del Departament de Governació i Relacions Institucionals.” 
 
Resultat: Aprovat per 17 vots a favor i 3 vots d’abstenció.  
 
Votació 
Els grups municipals d’ERC-AM-AM (9 regidors), PSC-CP (2 regidors), Fem Masnou (3 
regidors), Cs (2 regidors) i CUP-AMUNT (1 regidora), hi voten a favor.  
 
El Grup Municipal de JxCAT-UNITS (3 regidors), s’absté. 
 
10. - Festius locals per a l’any 2023. 
 
Les intervencions corresponents a aquest punt de l’ordre del dia es troben enregistrades a la videoacta. Es poden 
consultar a l’enllaç següent: 
 

http://videoacta.elmasnou.cat?pleno=20220721&punto=10 
 
Acord:  
 
“En data 28 d’abril de 2022, el Departament d’Empresa i Treball de la Generalitat de 
Catalunya va publicar al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8656, CVE A-
22117207-2022, l’Ordre EMT/81/2022, de 21 d’abril, per la qual s’estableix el calendari 
oficial de festes laborals a Catalunya per a l’any 2023. 
 
L’article 2 d’aquesta Ordre estableix que s’han de fixar dues festes locals, retribuïdes i no 
recuperables, a proposta dels ajuntaments. 
 
Les festes locals no podran caure en diumenge ni coincidir amb les que s’indiquen a 
continuació:  
 

- 6 de gener  Reis (divendres) 
- 7 d'abril  Divendres Sant 
- 10 d'abril  Dilluns de Pasqua Florida 
- 1 de maig  Festa del treball (dilluns) 
- 24 de juny  Sant Joan (dissabte) 
- 15 d'agost  L’Ascensió (dimarts) 
- 11 de setembre Diada de Catalunya (dilluns) 
- 12 d'octubre  El Pilar (dijous) 
- 1 de novembre Tots Sants (dimecres) 
- 6 de desembre Constitució (dimecres) 
- 8 de desembre Puríssima  (divendres) 
- 25 de desembre Nadal  (dilluns) 
- 26 de desembre Sant Esteve (dimarts) 

 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Serveis Generals amb data 13 
de juliol de 2022. 
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En virtut de tot el que s’ha exposat, el Ple de la corporació adopta, per unanimitat, dels 
presents (20), els acords següents: 
 
Primer. Fixar com a festes locals de la vila del Masnou, per a l’any 2023, el dia 29 de juny 
(festivitat de Sant Pere) i el dia 5 de juny (bescanvi de dilluns de Pasqua granada o 
segona pasqua). 
  
Segon. Comunicar aquesta resolució al Departament d’Empresa i Treball de la 
Generalitat de Catalunya, per tal de quedar inclosos en el proper calendari laboral de 
festes.” 
 
Resultat:  Aprovat per 20 vots a favor.  
 
Votació 
Els grups municipals d’ERC-AM-AM (9 regidors), PSC-CP (2 regidors), Fem Masnou (3 
regidors), JxCAT-UNITS (3 regidors), Cs (2 regidors) i CUP-AMUNT (1 regidora), hi voten 
a favor. 
 
11. - Aprovació del conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Maresme 
i l'Ajuntament de Masnou per l'ús i gestió de les borses de personal d'àmbit 
comarcal per ocupar llocs de treball de caràcter temporal. 
 
Les intervencions corresponents a aquest punt de l’ordre del dia es troben enregistrades a la videoacta. Es poden 
consultar a l’enllaç següent: 
 

http://videoacta.elmasnou.cat?pleno=20220721&punto=11 
 
Acord:  
 
“El Ple de 17 d’octubre de 2019 el Ple de l’Ajuntament va aprovar la minuta del conveni 
de col·laboració entre el Consell Comarcal del Maresme (CCM) i l’Ajuntament del Masnou 
per l’ús i gestió de les borses de personal d’àmbit comarcal per ocupar llocs de treball de 
caràcter temporal.  
 
En data 20 d’abril de 2022 el CCM ens va comunicar que per mandat del consell 
d’alcaldies han de convertir els serveis que presten en sostenibles econòmicament per 
anar disminuint les aportacions que fan els ajuntaments a les finances comarcal.  
 
En aquesta línia, ens han fet arribar una proposta de conveni que recull el cost real del 
servei i el canvi en el sistema de finançament, establint-se una aportació econòmica per 
part dels ajuntaments, per participar en el projecte, i una aportació per ús de les borses, 
indicant que procedirien a denunciar el conveni subscrit el 25 d’octubre de 2019.  
 
L’objecte del conveni és la col·laboració d’ambdues administracions en el projecte de 
“Borsa comarcal de personal”, i establir les condicions d’ús i gestió de les borses de 
personal que convoqui el CCM, per ocupar temporalment llocs de treball.  
 
Durant el temps de vigència d’aquest conveni, l’Ajuntament podrà sol·licitar fer ús de les 
borses de personal que el CCM tingui actives, amb subjecció de les instruccions d’ús i 
gestió d’aquestes, sempre i quan li sigui necessari ocupar temporalment llocs de treball.  
 
Per tal de poder fer ús d’aquestes borses de personal no permanent, l’Ajuntament ha de 
signar un conveni de col·laboració amb el CCM, en el que s’estableixen les condicions 
d’ús i gestió de les borses de personal que convoqui el CCM.  
 
L’aportació econòmica dels ajuntaments serà:  
 
- Un import anual per participar en el projecte de Borses comarcals, el càlcul del qual es 
basa en el cost de les borses realitzades l’any anterior. Aquest import s’actualitzarà 
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anualment i serà comunicat a l’Ajuntament en el darrer trimestre de l’any. L’import per a 
l’any 2022 és de 1.515,03 que serà liquidat un cop signat el conveni (l’any 2022, es 
liquidarà la part proporcional en mesos a comptar a la data de signatura).  
 
- Un import cada vegada que l’Ajuntament faci ús d’una de les borses de 429,24€, que 
serà liquidat a l’Ajuntament en el mateix moment en que es trameti la llista de persones 
candidates.  
 
El departament de Recursos Humans i Organització ha informat que l’experiència de 
col·laboració de l’actual conveni ha estat del tot positiva, i tot i que disposem de llistes de 
reserves i borses de treball, es considera adient poder disposar de les borses del consell 
comarcal. 
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Serveis Generals amb data 13 
de juliol de 2022. 
 
En virtut de tot el que s’ha exposat, el Ple de la corporació adopta, per majoria absoluta, 
dels presents (20), els acords següents: 
 
Primer. Aprovar la minuta del conveni de col·laboració entre el consell comarcal del 
Maresme i l'Ajuntament del Masnou per l’ús i gestió de les borses de personal d’àmbit 
comarcal per ocupar temporalment llocs de treball.  
 
Segon. Facultar a l’alcalde la signatura de tots els documents necessaris per a fer efectiu 
l’anterior acord.  
 
Tercer. Autoritzar i disposar l’abonament de 505,01€ al Consell comarcal del Maresme 
amb CIF P5800008D, en concepte d’aportació anual de la part proporcional corresponent 
a l’any 2022, a les aplicacions pressupostàries RH 92000 46500.  
 
Quart. Notificar l’adopció dels presents acords al consell comarcal del Maresme.  
 
Cinquè. Trametre el conveni al registre de convenis de col·laboració i cooperació de la 
Generalitat de Catalunya mitjançant l’eacat. “ 
 
Resultat: Aprovat per 17 vots a favor i 3 vots d’abstenció.  
 
Votació 
Els grups municipals d’ERC-AM-AM (9 regidors), PSC-CP (2 regidors), Fem Masnou (3 
regidors), Cs (2 regidors) i CUP-AMUNT (1 regidora), hi voten a favor.  
 
El Grup Municipal de JxCAT-UNITS (3 regidors), s’absté. 
 
12. - Subrogació del personal de les escoles bressol municipals Sol Solet i La 
Barqueta. 
 
Les intervencions corresponents a aquest punt de l’ordre del dia es troben enregistrades a la videoacta. Es poden 
consultar a l’enllaç següent: 
 

http://videoacta.elmasnou.cat?pleno=20220721&punto=12 
 
Acord:  
 
“L’Ajuntament del Masnou ha gestionat el servei públic municipal d’escoles bressol 
establert per acord del Ple de data 16 de setembre de 2004 i integrat per dos centres 
educatius Sol Solet i La Barqueta, mitjançant gestió indirecta (concessió administrativa). 
 
El Ple de l’Ajuntament del Masnou de data 18 de novembre de 2021 va aprovar 
inicialment el canvi de la forma de gestió de les escoles bressol municipals, assumint la 
gestió directa per la pròpia organització. En els mateixos acords del Ple també es va 
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nomenar el tècnic d’educació com a interventor tècnic durant el procés de reversió de la 
concessió i es va sotmetre a informació pública l’expedient del canvi de la forma de gestió 
del servei d’escoles bressol municipal. 
 
L’expedient de modificació del canvi de la forma de gestió del servei d’escoles bressol 
municipals, (codi X2021001508) amb la Memòria Justificativa, el Projecte d’Establiment i 
el Reglament corresponents va ser aprovat de forma definitiva en el Ple del dia 17 de 
febrer de 2022. 
 
El Ple de la corporació el dia 16 de juny de 2022 va aprovar modificar el nomenament de 
la persona tècnica interventora per la reversió del servei donat que el titular es troba en 
situació d’incapacitat temporal. 
 
En el marc del procediment de reversió (expedient X2018001962) s’han dut a terme la 
sol·licitud a les empreses concessionàries de la informació relacionada amb el personal 
docent a subrogar per part de l’ajuntament del Masnou en data 10 de juny de 2021 i 
novament en data 16 de juny de 2022. 
 
L’empresa Koala Soluciones Educativas, S.A. (en endavant Koala), concessionària de 
l’escola bressol Sol Solet, en resposta al requeriment de 16 de juny de 2022, ha aportat 
en data 1 de juliol de 2022 la relació de personal a subrogar següent: 
 

Data alta Data antiguitat Categoria % Jorn Tipus contracte 

14-01-2005 14-01-2005 Directora 100 Indefinit – ordinari 
14-01-2005 14-01-2005 Educadora 100 Indefinit – ordinari 
14-01-2005 14-01-2005 Educadora 100 Indefinit – ordinari 
14-01-2005 14-01-2005 Educadora 100 Indefinit – ordinari 
23-01-2005 23-01-2005 Educadora 100 Indefinit – ordinari 
02-09-2021 02-09-2021 Educadora 26,32 Durada determinada 

parcial interinitat 
01-09-2020 01-09-2020 Administratiu 25,64 Indefinit parcial transf 

contrac temporal 
23-02-2015 23-02-2015 Netejadora 64,10 Indefinit parcial transf 

contrac temporal 
 

L’empresa Serveis per a la Infància Créixer Junts S.L. (en endavant Créixer Junts), 
concessionària de l’escola bressol La Barqueta, en resposta al requeriment de 16 de juny 
de 2022, ha aportat en data 30 de juny de 2022 la relació de personal a subrogar següent: 
 

Data alta Data 
antiguitat 

Categoria % Jorn Tipus contracte 

01-02-2010 01-02-2010 Educadora 100 Conversió temp-indef. 
sense bonificació 

30-07-2021 01-09-2010 Mestra 100 Indefinit – ordinari 
10-12-2018 01-09-2015 Mestra 100 Indefinit – ordinari 
01-08-2017 01-09-2016 Educadora 100 Conversió temp-indef. 

sense bonificació 
01-09-2020 01-09-2020 Educadora 100 Indefinit – ordinari 
09-12-2019 07-10-2019 Netejadora 39,74 C.indef. t.parcial - Dona 

gran 45a discapacitada 
15-03-2021 01-09-2020 Netejadora 44,87 Indefinit temps parcial-

ordinari 
17-05-2021 14-09-2020 Cuinera 25,64 Indefinit temps parcial-

ordinari 
09/12/2021 09/12/2021 Educadora 100 Durada determinada 

parcial interinitat 
01-09-2021 01-08-2020 Educadora 100 Indefinit – ordinari 
27-01-2022 27/01/2022 Mestra 100 Durada determinada 

parcial interinitat 
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Fonaments de dret 
 
1. L’article 31.1 del conveni col·lectiu d’àmbit estatal de centres d’assistència i educació 

infantil estableix: 
 

“En el sector d’assistència i educació infantil operarà la subrogació del personal quan 
tingui lloc un canvi de contractista o de subcontractista, en una concreta activitat de les 
regulades en l’àmbit funcional de l’articulat del present Conveni, en qualsevol tipus de 
client, ja sigui públic o privat. Aquesta subrogació es durà a terme en els termes 
indicats al present article. 
 
En endavant, el terme contracta s'entén com el conjunt de mitjans organitzats per tal 
de dur a terme una activitat econòmica de les definides dins de l'àmbit funcional del 
conveni, ja sigui essencial o accessòria, que manté la seva identitat amb 
independència de l'adjudicatari del servei. 
 
En aquest sentit, engloba amb caràcter genèric qualsevol modalitat de contractació, 
tant pública com privada, i identifica una concreta activitat que passa a ser exercida 
per una determinada empresa, societat, o entitat de qualsevol classe, i és aplicable la 
subrogació encara en el supòsit previst a l'article 130.3 de la Llei de Contractes del 
Sector Públic. 
 
Als efectes previstos en aquest article no tindran la consideració de treballadors/ores i, 
per tant, no seran objecte de subrogació per la nova adjudicatària els socis 
cooperativistes que no tinguin la condició de socis treballadors/ores i els 
treballadors/ores autònoms encara que vinguessin prestant serveis directament i 
personalment al centre o contracta en què es produís el canvi de contractista o 
subcontractista. 
 
En el cas de subrogació de socis cooperativistes que tinguin la condició de 
treballadors/ores, la subrogació assolirà exclusivament aquesta última condició, 
sotmetent-se en tots els aspectes a la regulació laboral i convencional d'aplicació. 

 

Es produirà l'esmentada subrogació de personal, sempre que es donin algun dels 
supòsits següents: 

 

a) Treballadors/ores en actiu que realitzin el seu treball a la contracta amb una 
antiguitat mínima dels tres últims mesos anteriors a la finalització efectiva del 
servei, sigui quina sigui la modalitat del seu contracte de treball, amb 
independència que, amb anterioritat al període esmentat de tres mesos, 
haguessin treballat en una altra contracta. 

b) Treballadors/ores amb dret a reserva de lloc de treball que, en el moment de la 
finalització efectiva de la contracta, hi tinguin una antiguitat mínima de tres 
mesos i/o aquells que es trobin en situació d'IT, excedència que doni lloc a 
reserva del mateix lloc de treball, vacances, permisos, maternitat, incapacitat 
permanent subjecta a revisió durant els dos anys següents o situacions 
anàlogues, sempre que compleixin el requisit ja esmentat d'antiguitat mínima. 

c) Treballadors/ores amb contracte d'interinitat que substitueixin algun dels 
treballadors esmentats a l'apartat b), amb independència de la seva antiguitat i 
mentre duri el contracte. 

d) Treballadors/es de nou ingrés que per ampliació del contracte amb el client 
s'hagin incorporat a la contracta com a conseqüència d'una ampliació de plantilla 
durant els tres mesos anteriors a la finalització d'aquella. 

e) Treballadors/es de nou ingrés que han ocupat llocs fixos amb motiu de les 
vacants que de forma definitiva s'hagin produït en els tres mesos anteriors a la 
finalització de la contracta, sempre que se n'acrediti la incorporació simultània al 
centre i a l'empresa.” 
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2. L’article 44 Real Decreto Legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre, pel que s’aprova el text 
refós de la Llei de l’Estatut dels Treballadors, estableix, entre d’altres: 

 
1. “El canvi de titularitat duna empresa, d’un centre de treball o d’una unitat 

productiva autònoma no extingirà per si mateix la relació laboral, quedant el nou 
empresari subrogat als drets i obligacions laborals i de Seguretat Social de 
l'anterior, incloent- hi els compromisos de pensions, en els termes previstos a la 
seva normativa específica, i, en general, quantes obligacions en matèria de 
protecció social complementària hagi adquirit el cedent. 

 
2. Als efectes del que preveu aquest article, es considera que hi ha successió 

d'empresa quan la transmissió afecti una entitat econòmica que mantingui la 
seva identitat, entesa com un conjunt de mitjans organitzats per tal de dur a 
terme una activitat econòmica, essencial o accessòria. 

 
3. Sense perjudici del que estableix la legislació de Seguretat Social, el cedent i el 

cessionari, a les transmissions que tinguin lloc per actes intervius, respondran 
solidàriament durant tres anys de les obligacions laborals nascudes amb 
anterioritat a la transmissió i que no haguessin estat satisfetes. 

 
El cedent i el cessionari també respondran solidàriament de les obligacions 
nascudes amb posterioritat a la transmissió, quan la cessió sigui declarada 
delicte.” 

 
3. L’article 130.3 de la Llei de Contractes del Sector Públic estableix: 

 
“En cas que una Administració Pública decideixi prestar directament un servei que 
fins a la data venia sent prestat per un operador econòmic, vindrà obligada a la 
subrogació del personal que el prestava si així ho estableix una norma legal, un 
conveni col·lectiu o un acord de negociació col·lectiva d’eficàcia general.” 
 

4. La Sentència del Tribunal Suprem 270/2022, de 28 de gener de 2022, en relació al 
recurs de cassació per unificació de doctrina ha resolt en relació a la incorporació a 
l’administració del personal provinent d’una subrogació: 

 
“A la vista de cuanto antecede debemos unificar las dispares doctrinas enfrentadas. 
Lo hacemos afirmando que cuando una Administración Pública se subroga, por 
transmisión de empresa, en un contrato de trabajo que tenía carácter fijo debe 
mantenerse esa condición. Es inadecuado aplicar en este caso la categoría de 
personal indefinido no fijo, so pena de desconocer las exigencias derivadas de la 
Directiva 2001/23/ CE. Esta unificación doctrinal también persigue despejar las dudas 
que pudieran haber suscitado algunas consideraciones albergadas en anteriores 
sentencias, en las que no se debatía frontalmente la presente cuestión: es el caso, 
por ejemplo, de la STS 619/2021 de 10 junio.” 

 
Tanmateix, el Tribunal Suprem ha establert els següents aspectes complementaris: 
 

“A) En los hechos probados se afirma que la trabajadora demandante tiene una 
antigüedad reconocida de julio de 2016 y que el Ayuntamiento asume la gestión 
directa del servicio con fecha 1 de marzo siguiente. Este dato sirve para advertir que 
cuando se considere (y acredite) que ha podido existir una fraudulenta incorporación 
como personal fijo a una empresa cuya plantilla se previera acabaría integrándose en 
la Administración (lo que no es el caso), ha de quedar abierta la posibilidad de activar 
los resortes necesarios para privar de eficacia a esa maniobra torticera. 
 
B) El presente litigio surge como consecuencia de que el Ayuntamiento comunicó 
expresamente a la actora que se incorporaba "como personal laboral indefinido no fijo 
hasta que se provea la plaza de forma reglamentaria o se proceda a su amortización". 
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La solución que hemos dado pacifica el conflicto actualmente existente. Sin embargo, 
conviene advertir que no estamos cerrando la posibilidad de que la dinámica de la 
relación laboral reabra el debate sobre el alcance de la fijeza respetada. Porque la 
misma posee todo su sentido en tanto el desarrollo de las funciones permanezca 
adscrito o relacionado con la unidad productiva que se transmitió, pero pierde su 
fundamento y finalidad en el momento en que ya no suceda así. La fijeza no está 
adquirida incondicionadamente en todo el ámbito de la empleadora, sino 
funcionalmente limitada al objeto de la transmisión, y sin perjuicio de que puedan 
acaecer vicisitudes que no nos corresponde ahora aventurar.” 

 
5. Respecte a la inclusió de la senyora (.../...) com a personal a subrogar es considera 

que l’empres Créixer Junts, esta intentant incloure de manera fraudulenta a la 
treballadora en qüestió entre el personal de l’escola bressol conclusió a la qual s’arriba 
tenint en compte que no només no va estar inclosa en la relació de personal que es va 
facilitar el dia 10 de juny de 2021 sinó també per la seva antiguitat en l’empresa 
concessionària, la qual cosa implica que ha estat prestant serveis en un altre centre de 
treball de la concessionària. Per tant, incompleix el termini d’antiguitat mínima que 
estableix l’article 31.1 del Conveni col·lectiu del sector. 

 
6. Respecte a la inclusió del senyor (.../...), administratiu, proposat per part de Koala com 

a personal a subrogar, es considera que l’Ajuntament no està obligat a subrogar-lo 
atès que la clàusula 3.8.3 del plec de clàusules tècniques establia que l’empresa 
adjudicatària disposaria del personal necessari per desenvolupar les tasques de gestió 
administrativa de l’escola però en cap cas formen part del personal docent que és 
l’únic que s’ha de subrogar. 

 
7. Respecte a la inclusió de la senyora (.../...), cuinera, proposada per part de Créixer 

Junts com a personal a subrogar, es considera que l’Ajuntament no està obligat a 
subrogar-la atès que no consta en el plec de prescripcions tècniques (punt 3.8.4, 
pàgina 10) de la concessió de l’escola bressol aquest lloc de treball, així com tampoc 
s’ha incorporat a la relació de llocs de treball d’aquest ajuntament en no disposar de 
cuina ninguna de les escoles bressol. 

 
8. Respecte el personal de neteja quedarà subrogat a l’empresa adjudicatària del 

contracte de neteja de les escoles bressol actualment en licitació. D’acord amb això, el 
personal que es relaciona a continuació serà objecte de subrogació d’acord amb la 
normativa citada anteriorment i en les condicions següents: 

 

Lloc treball Antiguitat % Jorn. Contracte 
Netejadora 23-02-2015 64,10 Indefinit parcial 
Netejadora 07-10-2019 39,74 Indefinit parcial dona gran 45a disc. 
Netejadora 01-09-2020 44,87 Indefinit parcial 

 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Serveis Generals amb data 13 
de juliol de 2022. 
 
En virtut de tot el que s’ha exposat, el Ple de la corporació adopta, per majoria absoluta, 
dels presents (20), els acords següents: 
 
Primer. Subrogar el personal docent de les escoles bressol amb caràcter laboral fix 
mitjançant un contracte indefinit respecte del lloc de treball que ocuparan en el moment 
de la incorporació, amb efectes del dia 1 de setembre de 2022, que es detalla a 
continuació: 
 

A. Escola bressol Sol Solet 
 

Lloc treball Antiguitat Jornada 
Directora escola bressol 14-01-2005 Completa 
Educadora escola bressol 14-01-2005 Completa 
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Educadora escola bressol 23-12-2005 Completa 
Educadora escola bressol 14-01-2005 Completa 
Educadora escola bressol 14-01-2005 Completa 

 
B. Escola bressol La Barqueta 
 

Lloc treball Antiguitat Jornada 
Directora escola bressol 01-09-2010 Completa 
Mestra escola bressol 01-09-2015 Completa 
Educadora escola bressol 01-02-2010 Completa 
Educadora escola bressol 01-09-2016 Completa 
Educadora escola bressol 01-09-2020 Completa 

 
Segon. Subrogar el personal docent de les escoles bressol amb caràcter laboral temporal 
mitjançant un contracte de substitució, amb efectes del dia 1 de setembre de 2022, que 
es detalla a continuació: 
 

Lloc treball Persona substituïda 

Mestra escola bressol 081185910649 

Educadora escola bressol 081092627769 i 081040077314 

 
Tercer. Establir que a partir del dia 1 de setembre de 2022, l’Ajuntament del Masnou, es 
subrogarà en els drets i obligacions laborals i de Seguretat Social dels treballadors 
esmentats, de conformitat amb l’article 44.1 de l’Estatut dels Treballadors i 130.3 de la 
Llei de Contractes del Sector Públic. 
 
Quart. Autoritzar i disposar la despesa de les contractacions indicades a l’acord primer a 
les aplicacions pressupostàries RH 32641 13000, RH 32641 13002 i RH 32641 16000, 
deixant constància del corresponent crèdit disponible i de les consignacions 
pressupostàries d’aquestes places per poder fer front a aquestes contractacions. 
  
Cinquè. Autoritzar i disposar la despesa de les contractacions indicades a l’acord segon 
a les aplicacions pressupostàries RH 32641 13100, RH 32641 13102 i RH 32641 16000, 
deixant constància del corresponent crèdit disponible per vinculació jurídica del capítol 1 
per poder fer front a aquestes contractacions. 
 
Sisè. No subrogar l’educadora de l’escola bressol La Barqueta senyora (.../...), conforme 
el que estableix la STS 270/2022 de 28 de gener de 2022 en haver incorporat 
l’esmentada treballadora fixa a l’escola bressol La Barqueta el dia 1 de setembre de 2021 
quan la concessionària ja era coneixedora que la plantilla de l’escola bressol La Barqueta 
s’integraria a l’Ajuntament del Masnou des del 10 de juny de 2021, atès que no constava 
en el llistat de personal a subrogar facilitat per l’empresa Créixer Junts d’aquella data ni 
s’havia comunicat posteriorment a l’Ajuntament la seva incorporació ni els motius que la 
justificaven, i tenint en compte la seva antiguitat en l’empresa concessionària implica que 
ha estat prestant serveis en un altre centre de treball de la concessionària. Per tant, 
incompleix el termini d’antiguitat mínima que estableix l’article 31.1 del Conveni col•lectiu 
del sector. 
 
Setè. No subrogar l’administratiu de l’escola bressol Sol Solet senyor (.../...) atès que la 
clàusula 3.8.3 del plec de clàusules tècniques establia que l’empresa adjudicatària 
disposaria del personal necessari per desenvolupar les tasques de gestió administrativa 
de l’escola però en cap cas formen part del personal docent que és l’únic que s’ha de 
subrogar. 
 
Vuitè. No subrogar la cuinera de l’escola bressol La Barqueta senyora (.../...) en no 
constar en el plec de prescripcions tècniques (punt 3.8.4, pàgina 10) de la concessió de 
l’escola bressol aquest lloc de treball, així com tampoc s’ha incorporat a la relació de llocs 
de treball d’aquest ajuntament en no disposar de cuina ninguna de les escoles bressol. 
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Novè. Notificar aquesta resolució a la societat Koala Soluciones Educativas, S.A i a la 
societat Serveis per a la Infància Créixer Junts, S.L. 
 
Desè. Notificar aquesta resolució a les persones interessades i als representants dels 
Treballadors.” 
 
Resultat: Aprovat per 12 vots a favor, 2 vots en contra i 6 vots d’abstenció. 
 
Votació 
Els grups municipals d’ERC-AM-AM (9 regidors), PSC-CP (2 regidors) i CUP-AMUNT (1 
regidora), hi voten a favor. 
 
El Grup Municipal de Cs (2 regidors), hi vota en contra. 
 
Els grups municipals de Fem Masnou (3 regidors) i JxCAT-UNITS (3 regidors), 
s’abstenen. 
 
13. - Aprovació del calendari d'obertura dels establiments comercials en diumenge i 
dies festius per l'any 2023. 
 
Les intervencions corresponents a aquest punt de l’ordre del dia es troben enregistrades a la videoacta. Es poden 
consultar a l’enllaç següent: 
 

http://videoacta.elmasnou.cat?pleno=20220721&punto=13 
 
Acord:  
 
“L’article 36.2.c) de la Llei 18/2017, de l’1 d’agost, de comerç, serveis i fires determina 
que el nombre màxim de diumenges i festius que els establiments comercials poden 
romandre oberts durant l’any és de vuit.  
 
En data 31 de maig de 2021 es publica l’ordre  EMC/117/2021, de 25 de maig, per la qual 
s’estableix el calendari d’obertura a Catalunya dels establiments comercials en diumenge 
i dies festius per als anys 2022 i 2023. 
 
L’article 2 de la citada Ordre estableix els següents dies festius d’obertura comercial per 
l’any 2023: 
 
8 de gener 
25 de juny 
12 d’octubre 
26 de novembre 
6,8,17 i 24 de desembre 
 
L’article 36.2.c) de la Llei 18/2017, de l’1 d’agost, de comerç, serveis i fires afegeix que 
cada ajuntament ha de designar dos festius addicionals per al seu àmbit territorial 
municipal.  
 
Alhora, el punt 3 de la disposició addicional primera de la mateixa Llei 18/2017, permet 
als ajuntaments la possibilitat de substituir dates del calendari citat d’obertura comercials 
autoritzades amb caràcter general. D’acord amb aquesta previsió es poden substituir fins 
a dues dates del calendari de festius amb obertura comercial autoritzada amb caràcter 
general. 
 
No obstant, s’ha de tenir en compte en referència a la substitució de dates, que l’article 2 
de l’ordre  EMC/117/2021 estableix que els ajuntaments, amb l'acord previ de l'òrgan 
competent, poden substituir fins a dues dates de cadascun dels calendaris anuals que 
preveu l'article 1 d'aquesta Ordre per qualsevol diumenge o dia festiu, de caràcter general 
o local, llevat de les dates que detalla l'article 36.2.d) de la Llei 18/2017, esmentada, i dels 
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dies 6 de juny i 15 d'agost de 2022, atès el que estableix el punt 2 de la disposició 
addicional primera de la mateixa Llei. 
 
L’art. 3.1 de l’ordre EMC/117/2021 estableix que cal comunicar els canvis proposats 
referents a l’any 2023 a la Direcció General de Comerç a través de la plataforma EACAT 
abans del dia 1 de novembre de 2022. 
 
A l’informe elaborat per la tècnica de promoció del municipi s’informa que s’ha consultat a 
la Federació de Comerç, la Indústria i el Turisme com a entitat representativa del teixit 
productiu local i a altres agents comercials que operen al municipi per a conèixer el seu 
parer. 
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Serveis Generals amb data 13 
de juliol de 2022. 
 
En virtut de tot el que s’ha exposat, el Ple de la corporació adopta, per majoria absoluta, 
dels presents (20), els acords següents: 
 
Primer. Aprovar com a festius addicionals d’obertura comercial al Masnou per a l’any 
2023, els dies 5 de juny i 3 de desembre de 2023. 
 
Segon. Comunicar la present resolució a la Direcció General de Comerç de la Generalitat 
de Catalunya a través de la plataforma EACAT.” 
  
Resultat: Aprovat per 17 vots a favor i 3 vots d’abstenció.  
 
Votació 
Els grups municipals d’ERC-AM-AM (9 regidors), PSC-CP (2 regidors), JxCAT-UNITS (3 
regidors), Cs (2 regidors) i CUP-AMUNT (1 regidora), hi vota a favor.  
 
El Grup Municipal de Fem Masnou (3 regidors), s’absté. 
 
14. - Aprovació baixa parcial del cànon municipal de les guinguetes de temporada 
de la platja, temporada 2021 i devolució de l'import que correspongui. 
 
Les intervencions corresponents a aquest punt de l’ordre del dia es troben enregistrades a la videoacta. Es poden 
consultar a l’enllaç següent: 
 

http://videoacta.elmasnou.cat?pleno=20220721&punto=14 
 
Acord:  
 
“En les sessions d’11 i 27 de maig de 2021 el Ple de l’Ajuntament va adjudicar la 
contractació de l’explotació mitjançant concessió per l'explotació, dels lots, dels serveis de 
temporada de la platja del terme municipal del Masnou pel període 2021-2025, LIC 
11/2020.  

 
Com a conseqüència de diverses qüestions succeïdes durant el procés de contractació, 
la licitació es va resoldre tard i els concessionaris no van poder realitzar les obres, 
adquirir els materials necessaris i iniciar els muntatges a temps per poder efectuar 
l’obertura de les instal·lacions en el termini establert en la clàusula 7.1. dels plecs de 
clàusules tècniques que van regir la contractació. Per tant, cal recalcular l’import del 
cànon de la licitació que els correspondria per a la temporada 2021. 
   
En data 23 de juny de 2022, la tècnica de Medi Ambient va emetre l’informe favorable que 
es transcriu literalment: 
 

“Exposició de fets   
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En la sessió d’11 de maig de 2021 el Ple de l’Ajuntament va adjudicar la contractació 
de l’explotació mitjançant concessió per l'explotació dels serveis de temporada de la 
platja del terme municipal del Masnou pel període 2021-2025, LIC 11/2020 dels lots 1, 
2, 3 i 4. En la sessió de 27 de maig de 2021, el Ple de l’Ajuntament va adjudicar el lot 5 
de la mateixa contractació.  
 
Com a conseqüència de diverses complicacions succeïdes durant el procés de 
contractació, la licitació es va resoldre tard i els concessionaris no van poder realitzar 
les obres, adquirir els materials necessaris i iniciar els muntatges a temps per poder 
efectuar l’obertura de les instal·lacions en els terminis establerts en la clàusula 7.1. 
dels plecs de clàusules tècniques que van regir la contractació i que són les següents: 
 

 Lots 1 i 3: entre el diumenge de rams i el 15 de novembre  

 Lot 2 i 4: entre el diumenge de rams i el 30 de setembre  

 Lot 5: entre el 15 de maig i el 15 de setembre  
En data 29 de juliol de 2021 la Junta de Govern Local va aprovar, entre d’altres, el 
cànon municipal de temporada dels serveis de temporada de la platja. Els cànons 
aprovats van ser els següents: 

 

Consultat el Departament de Tresoreria d’aquest Ajuntament s’adjunten a 
l’expedient els certificats dels concessionaris que han pagat les liquidacions i la 
relació dels deutes, que es detalla a continuació:  
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Lot Import Identificació
Estat de 

pagament
Import Identificació

Estat de 
pagament

1 28.796,67 €

Càrrec: 
02655873 

Valor: 
0000122107

Pendent de 

pagament 
14.398,33 €

Càrrec: 
02655873 

Valor: 
0000122131

Pendent de 

pagament 

2 28.593,33 €

Càrrec: 
02655873 

Valor: 
0000123772

Pagat 14.296,67 €

Càrrec: 
02655873 

Valor: 
0000123775

Sol·licitat i 

acceptat 

fraccionament

3 26.080,00 €

Càrrec: 
02655873 

Valor: 
0000123901

Pagat 13.040,00 €

Càrrec: 
02655873 

Valor: 
0000123909

Pagat

4 28.370,00 €

Càrrec: 
02655873 

Valor: 
0000123877

Pagat 14.185,00 €

Càrrec: 
02655873 

Valor: 
0000123880

Pagat

5 19.166,67 €

Càrrec: 
02655873 

Valor: 
0000123896

Pendent de 

pagament 
9.583,33 €

Càrrec: 
02655873 

Valor: 
0000123898

Pendent de 

pagament 

131.006,67 € 65.503,33 €

1ra liquidació 2a liquidació

 
 

La clàusula 4.2.3. dels plecs de clàusules administratives que van regir la 
contractació indica el següent:  
 

Si per falta d’autorització de l’administració competent o per altres causes 
sobrevingudes no imputables als concessionaris no es poden instal·lar o 
explotar de cap forma els serveis de platja a l’àrea corresponent durant un 
període de temps o per tota la temporada, l’Ajuntament pot, per acord de 
l’òrgan competent i prèvia sol·licitud justificada de l’interessat, retornar a 
l’adjudicatari la part proporcional del cànon anyal en funció dels dies 
impedits. Aquesta revisió es porta a terme al final de cada temporada.  

 
Els adjudicataris de les àrees de servei de la platja han sol·licitat una reducció de 
l’import del cànon municipal 2021 donat el retard en l’adjudicació del contracte i, 
conseqüentment, en el muntatge de les instal·lacions. Les dades de les instàncies 
presentades són les següents:  
 

Lot Concessionari 
Número registre 

d’entrada 

Data del 
registre 

d’entrada 

Lot 1 Random Victoria E2022008230 09/05/2022 

Lot 2 Caito's Hosteleria y Servicios S.L.  E2022008242 09/05/2022 

Lot 3 Ruben Abad Elexpe No presentat 
 

Lot 4 Frank Berrio Moreno E2022008200 09/05/2022 

Lot 5 Grupo Marin Events s.l. E2021022128 29/11/2021 
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Tot i que el concessionari del lot 3 no ha presentat instància sol·licitant la 
devolució de la part proporcional del cànon, donat que es troba en les mateixes 
circumstàncies que la resta de concessionaris, es contempla també el seu cas.  

Les dates d’adjudicació del contracte i d’obertura de les instal·lacions que consten 
en aquest Ajuntament van ser les següents:  

 

Lot Ubicació  Concessionari 
Data 

adjudicació 

Dia 
obertura 

REAL 

Lot 1 Davant de la riera d’Alella Random Victoria 11.05.2021 11.06.2021 

Lot 2 
Zona del davant del carrer 
Doctor Agell 

Caito's Hosteleria y 
Servicios S.L.  

11.05.2021 29.06.2021 

Lot 3 
Zona del davant del carrer dels 
Capitans Comellas 

Ruben Abad Elexpe 11.05.2021 26.06.2021 

Lot 4 
Zona del davant del carrer del 
pintor Villà 

Frank Berrio 
Moreno 

11.05.2021 11.06.2021 

Lot 5 
Zona del davant de l’avinguda 
Mare de Déu de Núria 

Grupo Marin Events 
s.l. 

27.05.2021 20.06.2021 

 

Com es pot observar a la taula adjunta, el 60% dels concessionaris han obert les 
instal·lacions en un termini inferior o igual a un mes des de la data d’adjudicació 
del contracte, pel que es considera aquest període suficient per a la realització de 
les obres i la preparació del material i elements necessaris per a l’inici del servei. 
Per aquest motiu, aquelles dates d’inici del servei que van més enllà d’aquest 
termini es considera que el retard de l’obertura es dóna per motius imputables als 
concessionaris.   

 

Pel que fa als dies de retard no imputables als concessionaris, el cànon que els 
pertocaria en funció d’aquests i l’import a retornar són els següents: 
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Lot
Dia 

obertura 
PLECS

Dia 
tancament 

PLECS

Nº teòric 
dies 

obertura

Import 
cànon per 

dia

Data 
adjudicació

Inici servei 
termini no 

imputable a 
l'adjudicatari

Dia 
obertura 

REAL

Dia 
tancament

Nº dies obertura 
segons termini no 

imputable a 
l'adjudicatari (1)

Import total 2021 
segons termini no 

imputable a 
l'adjudicatari

Nº dies 
obertura que 
no va obrir 

segons termini 
no imputable a 
l'adjudicatari 

(1)

TOTAL A 
DESCOMPTAR

LIQUIDACIÓ 
DE LA QUE 

CAL 
APROVAR LA 

BAIXA 
PARCIAL

1 28,03,2021 15,11,2021 232 186,19 € 11,05,2021 11,06,2021 11.06.2021 15,11,2021 158 29.417,28 € 74 13.777,72 €

Càrrec: 
02655873 

Valor: 
0000122107

2 28,03,2021 30,09,2021 186 230,59 € 11,05,2021 11,06,2021 29.06.2021 30,09,2021 112 25.826,24 € 74 17.063,76 €

Càrrec: 
02655873 

Valor: 
0000123772

3 28,03,2021 15,11,2021 232 168,62 € 11,05,2021 11,06,2021 26.06.2021 15,11,2021 158 26.642,07 € 74 12.477,93 €

Càrrec: 
02655873 

Valor: 
0000123901

4 28,03,2021 30,09,2021 186 228,79 € 11,05,2021 11,06,2021 11.06.2021 30,09,2021 112 25.624,52 € 74 16.930,48 €

Càrrec: 
02655873 

Valor: 
0000123877

5 15,05,2021 15,09,2021 123 233,74 € 27,05,2021 27,06,2021 20,06,2021 15,09,2021 88 20.569,11 € 35 8.180,89 €

Càrrec: 
02655873 

Valor: 
0000123896

128.079,22 € 68.430,78 €
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Proposta  
S’informa favorablement l’aprovació de la baixa parcial i a la devolució quan 
correspongui del cànon de temporada 2021 de les guinguetes de la platja i es 
proposa al ple l’adopció dels acords següents: 
 
Primer.- Aprovar la baixa parcial de 13.777,72 euros de la liquidació amb càrrec 
02655873  Valor 0000122107 emesa a nom de  Random Victoria SL amb CIF 
B65724338, per import principal de  28.796,67  euros referent a les dues terceres 
parts del cànon anual municipal dels serveis de temporada de la platja del terme 
municipal del Masnou de l’exercici 2021. Aquesta baixa parcial correspon a 
l’import dels  74   dies que no va obrir l’àrea de servei número 1 per motius no 
imputables al concessionari, corresponent al període entre el 28.03.2022 i el 
11.06.2022 durant la temporada 2021. 
 
Segon.- Aprovar la baixa parcial de 17.063,76 euros de la liquidació amb càrrec 
02655873    Valor 0000123772  emesa a nom de Caito's Hosteleria y Servicios 
S.L. amb CIF  B66224304, per import principal de  28.593,33 euros referent al 
cànon anual municipal dels serveis de temporada de la platja del terme municipal 
del Masnou de l’exercici 2021. 
 
Tercer.- Aprovar la devolució per import principal de 17.063,76 euros a nom de 
 Caito's Hosteleria y Servicios S.L. amb CIF  B66224304, corresponent a l’import 
dels   74   dies que no va obrir l’àrea de servei número 2 per motius no imputables 
al concessionari, corresponent al període entre el 28.03.2022 i el 11.06.2022 
durant la temporada 2021. 
 
Quart.- Aprovar la baixa parcial de 12.477,93 euros de la liquidació amb càrrec 
02655873   Valor 0000123901 emesa a nom de Ruben Abad Elexpe. amb 
NIF  (.../...), per import principal de  26.080,00 euros referent al cànon anual 
municipal dels serveis de temporada de la platja del terme municipal del Masnou 
de l’exercici 2021. 
 
Cinquè.- Aprovar la devolució per import principal de 12.477,93 euros a nom 
Ruben Abad Elexpe amb NIF  (.../...), corresponent a l’import dels  74   dies que no 
va obrir l’àrea de servei número 3 per motius no imputables al concessionari, 
corresponent al període entre el 28.03.2022 i el 11.06.2022 durant la temporada 
2021. 
 
Sisè.- Aprovar la baixa parcial de 16.930,48 euros de la liquidació amb càrrec 
02655873   Valor 0000123877 emesa a nom de Frank Berrio Moreno amb 
NIF  (.../...), per import principal de  28.370 euros referent al cànon anual municipal 
dels serveis de temporada de la platja del terme municipal del Masnou de 
l’exercici 2021. 
 
Setè.- Aprovar la devolució per import principal de 16.930,48 euros a nom Frank 
Berrio Moreno amb NIF  (.../...), corresponent a l’import dels  74   dies que no va 
obrir l’àrea de servei número 4 per motius no imputables al concessionari, 
corresponent al període entre el 28.03.2022 i el 11.06.2022 durant la temporada 
2021.  
 
Vuitè.- Aprovar la baixa parcial de 8.180,89 euros de la liquidació amb càrrec 
02655873  Valor 0000123896 emesa a nom de  Grupo Marin Event SL amb CIF 
B67227330, per import principal de  19.166,67 euros referent a les dues terceres 
parts del cànon anual municipal dels serveis de temporada de la platja del terme 
municipal del Masnou de l’exercici 2021. Aquesta baixa parcial correspon a 
l’import dels  35  dies que no va obrir l’àrea de servei número 5 per motius no 
imputables al concessionari, corresponent al període entre el 15.05.2022 i el 
20.06.2022 durant la temporada 2021.  
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Novè.- Retornar l’import de la devolució aprovada a l’empresa Caito's Hosteleria y 
Servicios S.L. mitjançant transferència bancària al compte que l’interessat 
autoritzi, segons document adjunt. Per aquest motiu la part interessada haurà de 
presentar la sol·licitud de devolució adreçada a la Diputació de Barcelona ORGTa 
través de la web http://orgt.cat/registre.  
 
Desè.- Retornar l’import de la devolució aprovada al concessionaris Ruben Abad 
Elexpe i Frank Berrio Moreno  mitjançant transferència bancària al compte que 
l’interessat autoritzi, segons document adjunt. Per aquest motiu la part interessada 
haurà de presentar la sol·licitud de devolució adreçada a la Diputació de 
Barcelona ORGT, ja sigui  a través de la web http://orgt.cat/registre, o bé 
demanant cita prèvia http://orgt.cat/cites i fer el tràmit presencialment.  
 
Onzè.-   Comunicar aquesta resolució a l’àrea d’Hisenda i a l’Organisme de Gestió 
Tributària de la Diputació de Barcelona, als efectes escaients. 
 
Dotzè.-  Notificar aquesta resolució als interessats.” 
 

Amb data 1 de juliol de 2022, el departament de Tresoreria va emetre informe en relació 
amb l’estat de pagament dels rebuts de l’exercici 2021 de les guinguetes de la platja, el 
qual actualitza les dades que consten en l’informe emès per la tècnica de Medi Ambient el 
23 de juny de 2022. 
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Territori amb data 13 de juliol de 
2022. 
 
En virtut de tot el que s’ha exposat, el Ple de la corporació adopta, per majoria absoluta, 
dels presents (20), els acords següents: 
 
Primer.-  Aprovar la baixa parcial de les liquidacions que han estat satisfetes detallades a 
continuació referents al cànon anual municipal dels serveis de temporada de la platja del 
terme municipal del Masnou de l’exercici 2021. Aquesta baixa parcial correspon a l’import 
dels dies que no va obrir l’àrea de servei per motius no imputables al concessionari, 
corresponent a la temporada 2021: 

Segon.- Aprovar les devolucions dels imports principals a nom dels subjectes passius 
que es relacionen, relatives a l’import dels dies que no van obrir les àrees de servei 
durant la temporada 2021, d’acord amb el detall següent: 
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Tercer.- Retornar els imports de les devolucions aprovades mitjançant transferència 
bancària al compte que els interessats autoritzin, segons document adjunt, tenint en 
compte el següent:  
 
La persona interessada (persona física), haurà de presentar la sol·licitud de devolució 
adreçada a la Diputació de Barcelona ORGT, ja sigui a través de la web 
http://orgt.cat/registre, o bé demanant cita prèvia http://orgt.cat/cites i fer el tràmit 
presencialment. 
  
En el cas que l’interessat sigui una persona jurídica (empresa), haurà de presentar la 
sol·licitud de devolució adreçada a la Diputació de Barcelona ORGT a través de la web 
http://orgt.cat/registre.  
 
Quart.- Comunicar aquesta resolució a l’àrea d’Hisenda i a l’Organisme de Gestió 
Tributària de la Diputació de Barcelona, als efectes escaients.  
 
Cinquè.- Notificar aquesta resolució als interessats.” 
 
Resultat: Aprovat per 13 vots a favor i 7 vots d’abstenció. 
 
Votació 
Els grups municipals d’ERC-AM-AM (9 regidors), PSC-CP (2 regidors) i Cs (2 regidors), hi 
voten a favor. 
 
Els grups municipals de Fem Masnou (3 regidors), JxCAT-UNITS (3 regidors) i CUP-
AMUNT (1 regidora), s’abstenen. 
 
15. - Declaració de la continuïtat del servei d’abastament d'aigua potable del 
Masnou fins al 31 d’octubre de 2025. 
 
Les intervencions corresponents a aquest punt de l’ordre del dia es troben enregistrades a la videoacta. Es poden 
consultar a l’enllaç següent: 
 

http://videoacta.elmasnou.cat?pleno=20220721&punto=15 
 
Acord:  
 
“En la sessió de Ple de l’Ajuntament de 26 d’octubre de 1972 es va adjudicar el contracte 
definitiu d’abastament d’aigua potable a l’empresa Societat Regional de Abastament 
d’Aigües, s.a. ( en endavant, SOREA) per un termini de 30 anys.  
 
En data 21 de gener de 1999 el Ple de la Corporació va aprovar una pròrroga del 
contracte per a la gestió del servei municipal d’aigua potable fins al 26 d’octubre de 2022, 
a fi de d’assolir l’amortització i reversió de les aportacions efectuades pel concessionari 
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per a la renovació i millora de les instal·lacions del servei de la part alta del nucli antic i 
garantir l’equilibri econòmic de la concessió.  
 
En data 20 de febrer de 2020 el Ple de la Corporació va aprovar la incoació de l’expedient 
de reversió del servei municipal d’abastament i subministrament d’aigua de la població 
del Masnou.   
 
En data 16 de desembre del 2020 l’empresa Societat General d’Aigües de Barcelona, 
S.A.U. ( en  endavant, AGBAR), comunica a aquest Ajuntament a través d’instància amb 
número de registre E2020019009, que a partir de l’1 de gener de 2021 adquireix tots els 
actius vinculats a la branca d’activitat de SOREA, entre els que hi ha el contracte 
d’abastament d’aigua potable del Masnou.  
 
El contracte d’abastament d’aigua potable entre l’Ajuntament i AGBAR finalitza en data 26 
d’octubre de 2022.  
 
En la sessió celebrada el 25 de juliol de 2019, el Ple municipal va acordar la creació d’una 
comissió informativa municipal de caràcter específic sobre gestió directa de serveis 
municipals, amb l’objecte d’analitzar informació tècnica, jurídica i econòmicofinancera en 
relació amb la gestió directa de diversos serveis municipals, entre els quals hi havia 
l’abastament d’aigua potable. Arran dels resultats de l’Estudi tècnic, econòmic i jurídic 
sobre els diferents models de gestió del servei d’abastament d’aigua potable del municipi 
del Masnou, elaborat per la consultora PWACS i presentat en la sessió de treball de la 
comissió del dia 22 de juliol de 2020, l’Ajuntament va optar per una gestió del servei a 
través d’una empresa pública.  
 
En data 22 d’abril de 2021, el Ple de l’Ajuntament del Masnou va aprovar definitivament la 
constitució de la societat mercantil local Serveis Urbans del Masnou, Empresa Municipal, 
SL ( en endavant, SUMEM), que té entre les seves finalitats la prestació de serveis de 
benestar comunitari i el mediambient. Entre aquests, s’inclou el servei d’abastament 
d’aigua.  
 
En data 13 de juny de 2022 es va aprovar per Decret d’alcaldia l’encàrrec de realització 
d’un projecte tècnic d’assessorament tècnic i elaboració d’un pla operatiu de relleu per al 
canvi de model de gestió del servei d’abastament d’aigua potable al municipi del Masnou 
a la societat mercantil de capital íntegrament públic SUMEM.  La societat mercantil 
SUMEM ha lliurat aquesta documentació, on es detalla el procés de preparació i 
implantació del servei, en data 23 de juny de 2022; s’adjunta la documentació a 
l’expedient. 
 
D’aquest pla de gestió es desprèn que SUMEM estarà en disposició d’assumir i gestionar 
el servei d’abastament d’aigua en data 1 de novembre de 2025.  
 
La gestió de l’abastament domiciliari d’aigua és un servei complex que requereix una gran 
especialització, pel que no es considera convenient licitar-lo per un període de tres anys, 
que és el tram de temps que hi ha entre que finalitza el contracte d’abastament d’aigua 
potable entre l’Ajuntament del Masnou i AGBAR i que es preveu que SUMEM estarà en 
disposició d’assumir el servei.  
 
Segons l’article 26.1.a) de la Llei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de les Bases del 
Règim Local (LRBRL), l’abastament domiciliari d’aigua potable és un servei obligatori que 
han de prestar  tots els municipis.  
 
Per tant, cal continuar amb el contracte d’abastament d’aigua potable actual entre 
l’Ajuntament del Masnou i AGBAR fins el 31 d’octubre del 2025.  
 
Vist l’informe favorable de la tècnica de medi ambient que consta a l’expedient.  
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Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Territori amb data 13 de juliol de 
2022. 
 
En virtut de tot el que s’ha exposat, el Ple de la corporació adopta, per majoria absoluta, 
dels presents (20), els acords següents: 
 
Primer. Declarar la continuïtat del contracte del servei d’abastament d’aigua potable entre 
l’Ajuntament del Masnou i AGBAR fins el 31 d’octubre del 2025.   
 
Segon. Notificar el contingut de l’acord a la Societat General d’Aigües de Barcelona, 
S.A.U. i a Serveis Urbans del Masnou, Empresa Municipal, SL.” 
 
Resultat: Aprovat per 11 vots a favor i 9 vots en contra.  
 
Votació 
Els grups municipals d’ERC-AM-AM (9 regidors) i PSC-CP (2 regidors), hi voten a favor. 
 
Els grups municipals de Fem Masnou (3 regidors), JxCAT-UNITS (3 regidors), Cs (2 
regidors) i CUP-AMUNT (1 regidora), hi voten en contra. 
 
16. - Aprovació del nou encàrrec de gestió del servei públic municipal 
d'estacionament regulat de vehicles de l'Ajuntament del Masnou a la societat 
mercantil de capital íntegrament públic Serveis Urbans del Masnou, Empresa 
Municipal, SL (SUMEM). 
 
Les intervencions corresponents a aquest punt de l’ordre del dia es troben enregistrades a la videoacta. Es poden 
consultar a l’enllaç següent: 
 

http://videoacta.elmasnou.cat?pleno=20220721&punto=16 
 
Acord:  
 
“El Ple municipal, reunit en sessió ordinària el dia  18 de febrer de 2021 va aprovar 
inicialment l’establiment del servei públic municipal d’estacionament regulat de vehicles.  
 
En no haver-se presentat reclamacions ni al·legacions durant el termini d’exposició 
pública, en data 13 d’abril de 2021 va quedar automàticament elevat a definitiu l’acord 
plenari d’aprovació inicial. 
 
El Ple municipal, reunit en sessió ordinària el dia 22 d’abril de 2021, va aprovar 
definitivament la creació de la societat mercantil de capital íntegrament públic Serveis 
Urbans del Masnou, Empresa Municipal, SL (en endavant, SUMEM), de la qual n’és soci 
únic, amb caràcter de mitjà propi de l’Ajuntament, d’acord amb el que es disposa a 
l’article 3 dels seus Estatuts socials i amb un objecte social que comprèn el servei de 
referència.  
 
En data 15 de desembre de 2021 es va formalitzar l’encàrrec de gestió del servei públic 
municipal d’estacionament regulat de vehicles a la societat mercantil local Serveis Urbans 
del Masnou, Empresa Municipal, SL, així mateix en sessió celebrada en data 28 d’abril 
del 2022 el Ple va aprovar la suspensió parcial de l’encàrrec de gestió. 
 
En data 28 d’abril de 2022 el Ple de l’Ajuntament del Masnou va aprovar inicialment 
l’expedient de modificació d’establiment del servei públic municipal d’estacionament 
regulat de vehicles de l’Ajuntament del Masnou, que conté la memòria justificativa, el 
projecte d’establiment i el projecte de reglament del servei, aprovació que ha esdevingut 
definitiva, després d’haver finalitzat el tràmit d’informació pública en data 6 de juliol de 
2022, en no haver-se presentat reclamacions ni al·legacions durant el termini d’exposició 
pública. 
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En el projecte d’establiment d’aquest servei d’estacionament regulat de vehicles es 
marcaven els objectius d’unificar les diferents formes de gestió dels estacionaments 
regulats de titularitat municipal i d’establir com a forma de gestió conjunta la gestió 
directa, en la seva modalitat de gestió mitjançant una societat mercantil local.  
 
Atesos els treballs desenvolupats per l’àmbit de Mobilitat i per la Gerència de 
l’Ajuntament, amb la col·laboració i suport dels serveis jurídics i econòmics municipals.  
 
Amb data 6 de juliol de 2022, la tècnica de Mobilitat i Via Pública va emetre informe 
favorable en relació amb la Memòria de l’encàrrec de la gestió del servei i la Minuta de 
conveni per a la formalització de l’encàrrec a mitjà propi a favor de SUMEM per a la 
gestió del servei, que té com a annex el Plec de condicions que regulen l’encàrrec que 
formula l’Ajuntament del Masnou a SUMEM. 
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Territori amb data 13 de juliol de 
2022. 
 
En virtut de tot el que s’ha exposat, el Ple de la corporació adopta, per majoria absoluta, 
dels presents (20), els acords següents: 
 
Primer. Deixar sense efecte a partir del dia 29 de setembre de 2022 l’encàrrec de gestió 
del servei públic municipal d’estacionament regulat de vehicles de l’Ajuntament del 
Masnou formalitzat en data 15 de desembre de 2021, encàrrec que va ser modificat per 
acord de Ple en data 28 d’abril de 2022. 
 
Segon. Aprovar el nou encàrrec de gestió del servei públic municipal d’estacionament 
regulat de vehicles de l’Ajuntament del Masnou a la societat mercantil de capital 
íntegrament públic Serveis Urbans del Masnou, Empresa Municipal, SL, en qualitat de 
mitjà propi, en els termes contemplats a l’article 32 de la LCSP i d’acord amb la minuta de 
conveni i el plec de condicions que ha de regular l’encàrrec de gestió. Aquest nou 
encàrrec de gestió  regira a partir del dia de la implantació de la prova pilot d’àrea verda 
que serà el 30 de setembre de 2022. 
 
Tercer. Citar la representació de la societat Serveis Urbans del Masnou, Empresa 
Municipal, SL per que formalitzi l’encàrrec del servei esmentat, mitjançant la signatura del 
corresponent conveni i els seus annexes.  
 
Quart. Facultar l’Alcalde per la signatura del conveni de formalització de l’encàrrec, junt 
amb el plec de condicions que ha de regular l’encàrrec de gestió.  
 
Cinquè. Publicar el document de formalització de l’encàrrec i els seus annexes al perfil 
del contractant de l’Ajuntament del Masnou, en els termes de l’article 32.6.b) i 63.6 de la 
LCSP.” 
 
Resultat: Aprovat per 12 vots a favor i 8 vots en contra. 
 
Votació 
Els grups municipals d’ERC-AM-AM (9 regidors), PSC-CP (2 regidors) i CUP-AMUNT (1 
regidora), hi voten a favor. 
 
Els grups municipals de Fem Masnou (3 regidors), JxCAT-UNITS (3 regidors) i Cs (2 
regidors), hi voten en contra. 
 
17. - Contesta de l'Equip de Govern als precs i les preguntes de la sessió anterior. 
 
Les intervencions corresponents a aquest punt de l’ordre del dia es troben enregistrades a la videoacta. Es poden 
consultar a l’enllaç següent: 
 

http://videoacta.elmasnou.cat?pleno=20220721&punto=17 
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18. - Precs i preguntes adreçats a l'Equip de Govern. 
 
Les intervencions corresponents a aquest punt de l’ordre del dia es troben enregistrades a la videoacta. Es poden 
consultar a l’enllaç següent: 
 

http://videoacta.elmasnou.cat?pleno=20220721&punto=18 
 
19. - Declaració institucional presentada pel Grup Municipal de Fem Masnou, en 
nom de la Plataforma Recuperem el Baix Maresme, obrim la carretera N-II a El 
Masnou més espai públic per a les persones i més mobilitat saludable. 
 
Les intervencions corresponents a aquest punt de l’ordre del dia es troben enregistrades a la videoacta. Es poden 
consultar a l’enllaç següent: 
 

http://videoacta.elmasnou.cat?pleno=20220721&punto=19 
 
Acord:  
 
“Després de l’acabament dels peatge a la C32 és el moment d’apostar decididament per 
la mobilitat sostenible i saludable al Maresme. I, això passa, per plantejar vies 
interurbanes, com la N-II, que travessen els municipis, acaparen espai públic, i generen 
greus problemes de sinistralitat, contaminació ambiental i acústica i emissions causants 
del canvi climàtic.  
 
Cal convertir urgentment les anomenades autopistes urbanes, en espais per a les 
persones i prioritzar els desplaçaments a peu, en bicicleta i transport públic.  
 
Per això, volem estendre el model “Obrim carrers” de Barcelona a la nostra comarca i que 
sigui perdurable en el temps.  
 
La NII al Baix Maresme  
 
La N-II al seu pas pel Baix Maresme colonitza l’espai públic de la nostra façana litoral, 
amb un trànsit diari d’entre 35.000 i 40.000 vehicles segons dades del Pacte per la 
Mobilitat Sostenible del Maresme. Un impacte mediambiental insostenible en un context 
d’emergència climàtica, però també de contaminació acústica que condiciona la 
tranquil·litat i qualitat de vida dels veïns i veïnes. Actualment, la N-II, pràcticament, 
monopolitza les alternatives de desplaçaments interurbans entre els municipis del Baix 
Maresme, però a l’hora és una via excepcional per a la seva transformació, tant per 
la localització vora el mar i entre pobles, com per la seva topografia plana en 
gairebé tot el seu tram. Aquestes virtuts la converteixen en un espai perfecte per a 
convertir-se en una via innovadora on poder implementar un nou model de transport urbà 
i interurbà basat en els desplaçaments sense vehicles a motor.  
 
Els moviments socials com Recuperem el Baix Maresme han estat organitzant durant els 
anys 2019, 2020 i 2021 un seguit de talls per als vehicles a la carretera N-II, en diferents 
trams al pas dels municipis, creant així espais per a la gent i convidant a la població a 
deixar de banda la mobilitat no sostenible. Aquests talls han donat pas de forma 
espontània a activitats saludables i positives per a les persones i la col.lectivitat, tant en 
els desplaçaments com en accions ciutadanes. Així doncs, creiem que ara és el moment 
que els ajuntaments agafin el relleu i comencin a promocionar aquestes activitats 
com a model per als nostres municipis, organitzant la prohibició de circular als 
vehicles durant els caps de setmana. Un programa que es podrà coordinar en molts 
indrets de Catalunya sota el paraigües “Recuperem les autopistes urbanes per a les 
persones”.  
 
D’aquesta manera, al Maresme volem mostrar que cal accelerar l‘execució del projecte 
de pacificació de la N-II previst en el pressupost de 2022 de la Generalitat, i que 
aquest projecte s’ha de basar en:  
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• Recuperar espai públic per la ciutadania en l’espai que actualment ocupa la N-II.  
• Resoldre el problema de connectivitat interurbana a peu i en bicicleta i patinet   

entre els pobles del Maresme.  
• Incrementar l'ús de transport públic rodalies i xarxes de bus creant espais de 

intermodalitat entre tots els modes de transport.  
• Integrar el nou espai a les necessitats dels municipis.  

 
Per tot això, considerem imprescindible que el nou projecte contingui aquests punts:  
 

•  Carril bici del Maresme. Ha de ser el nou eix ciclable per unir tots els municipis 
del Litoral Maresmenc, integrat a la xarxa EuroVelo 8. Ha de tenir una amplada 
pensada per la mobilitat diària i no pel passeig puntual, per això s’ha de situar en 
calçada i no en vorera. Situat a la banda del poble i no del mar per tal d’integrar-
lo i fer-lo permeable a la població dels municipis i a les seves xarxa ciclables. En 
resum, ha de ser accessible per a la gent, amb entrades i sortides que en facilitin 
l’ús.  

 
   Únicament 2 carrils el trànsit motoritzat, un per sentit, enlloc de trams amb 3 

carrils. Amb prioritat per línies de bus urbà i interurbà. Replantejar les rotondes 
existents a la via, permetent a vianants i bicicletes creuar-les pel mig per poder 
seguir un traçat recte, reduint-ne la mida o eliminant-les si s’escau.  
 

   Ampliació de voreres, places i parcs colindants amb l’actual N-II. Creació passos 
subterranis accessibles fins el passeig marítim . 

 
   Punts intermodals davant de les estacions de tren de rodalies. Amb parades de 

bus intercanviador, que permetin la combinació de tren i bus interurbà amb les 
xarxes de bus urbà, aparcaments de bicicletes segurs i d’alta capacitat, i 
convertir en plataforma única els trams de calçada que toquen les estacions, per 
tal de facilitar-ne l’accessibilitat.  

 
L’experiència ens diu que quan s’obren els carrers, la ciutadania pot fer moltes activitats i 
accedir a un espai públic saludable, on es respira aire lliure de contaminació i es pot 
parlar i escoltar sense soroll i, a més, el comerç proper es veu beneficiat de la major 
afluència de gent. Paradetes, jocs infantils, bicicletades, esports, actes culturals i 
musicals… Totes les entitats poden organitzar activitats en el nou espai guanyat.  
 
No volem esperar fins a que les obres estiguin acabades per a gaudir d’aquest espai que 
ens pertany, i és per això que proposem al ple de l’Ajuntament de el Masnou que adopti 
els següents  
 
ACORDS  
 

1. Que l’Ajuntament assumeixi com a pròpia la responsabilitat de garantir una 
mobilitat  sostenible dintre del municipi i de totes les seves vies interurbanes.  
 

2. Reclamar a la Generalitat de Catalunya i al departament de Territori i Mobilitat, 
l'execució prioritària de la pacificació de la N-II al pas pels municipis del Maresme.  

 
3. Notificar els següents acords a la Vicepresidència de Polítiques Digitals i Territori, 

a tots els grups Parlamentaris del Parlament de Catalunya i a la Plataforma 
Recuperem el Baix Maresme.”  

 
El president sotmet a votació la declaració institucional per blocs. 
 
Primer bloc (consta del primer, tercer i quart acord).  
 
Resultat: S’aprova per 20 vots a favor.  
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Votació 
Els grups municipals d’ERC-AM-AM (9 regidors), PSC-CP (2 regidors), Fem Masnou (3 
regidors), JxCAT-UNITS (3 regidors), Cs (2 regidors) i CUP-AMUNT (1 regidora), hi voten 
a favor. 
 
Segon bloc (consta del segon acord). 
 
Resultat: Es rebutja per 11 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 (2 regidors), hi voten en 
contra. 
 
Els acords de la declaració institucional s’han renumerat. 
 
20. - Declaració institucional presentada pels grups municipals d'ERC i PSC per a la 
recuperació cívica de la Nacional II i la millora de la mobilitat comarcal. 
 
Les intervencions corresponents a aquest punt de l’ordre del dia es troben enregistrades a la videoacta. Es poden 
consultar a l’enllaç següent: 
 

http://videoacta.elmasnou.cat?pleno=20220721&punto=20 
 
Acord:  
 
“L’alliberament de l’autopista C32 al setembre del 2021 va suposar la primera victòria 
col·lectiva dels maresmencs i maresmenques per millorar la mobilitat comarcal i la dels 
nostres municipis. L’aixecament de les barreres ha suposat una primera millora de la 
mobilitat comarcal i una reducció significativa del trànsit rodat en els diferents trams de 
l’NII. 
 
Aquest primer assoliment, és només el primer pas per revolucionar i transitar cap a una 
mobilitat més sostenible en el Maresme i per transformar els nostres pobles i Viles en 
municipis amb més espais per als vianants i menys espais per als vehicles privats. 
 
La pacificació de l’NII ha estat una reivindicació col·lectiva; ciutadana, d’entitats cíviques, 
de partits polítics..., que des de fa dècades hem lluitat i hem reclamat la reconversió 
d’aquesta via en una via cívica i sostenible. 
 
La feina de les entitats supramunicipals com Preservem Maresme, Recuperem Baix 
Maresme, entre altres, han estat primordials per seguir reivindicant al pas dels anys 
aquest anhel col·lectiu per transformar la nostra comarca en un territori més verd i més 
cívic. 
 
Els municipis del Baix Maresme, on hi transcorre l’NII; El Masnou, Premià de Mar, 
Vilassar de Mar i Cabrera de Mar, a principis de l’any 2021 ja vàrem fer un manifest 
conjunt reclamant una aposta decidida i clara cap a la pacificació de l’NII a partir de la 
reducció de carrils de l’actual configuració de l’NII per afegir-hi una via pedalable i per 
incorporar més espais per a vianants. 
 
Aquest manifest conjunt va constatar el consens polític dels municipis del Baix Maresme 
per a la transformació definitiva de l’NII en una via pacificada. Una visió coral i de 
transformació de territori que el Govern de la Generalitat no havia treballat amb antelació 
amb el territori per arribar amb temps suficient abans de la finalització de la concessió 
privada de la C32 amb una proposta definitiva i un calendari d’execució a curt termini. 
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Va ser a l’estiu del 2021, a pocs mesos de la finalització de la concessió privada de la 
C32, quan el Departament de Territori de la Generalitat va iniciar unes reunions de treball 
amb els municipis del Maresme per començar a treballar l’escenari post peatges. En 
aquestes reunions, es va manifestar la intenció de pacificar l’NII i la creació de nous 
accessos a la C32 per millorar la connectivitat local i comarcal de la C32 amb els 
municipis de la comarca amb una concreció més acurada de les actuacions a 
desenvolupar en el període 2022 - 2026: 
 

 Una via pedalable, segura i de connexió interurbana per millorar la mobilitat amb 
bicicleta dels propis municipis i entre municipis. 

 Una via per a vianants per connectar els diferents municipis del Maresme. 
 Incrementar l’espai de les voreres en la trama urbana per afavorir l’ús cívic i social 

del camí ral. 
 Nous accessos i millora dels accessos actuals de la C32. 
 Noves rotondes en l’NII per millorar la connectivitat veïnal i urbana d’aquesta via 

amb les trames municipals. 
 
En aquest sentit, som coneixedors dels treballs per a la licitació dels projectes vinculats a 
aquestes actuacions però entenem que és el moment de començar a prioritzar les 
actuacions i actuar de forma proactiva per iniciar un canvi que creiem que és urgent i 
prioritari per a la millora de la mobilitat, la salut de les persones i la qualitat de l’espai 
públic del Baix Maresme. 
 
És per això, en el moment històric que ens trobem, el Grup Municipal d’Esquerra 
Republicana – Acord pel Masnou i el Grup Municipal Socialista del Masnou proposen els 
següents punts d’acord: 
 
1. Refermar el model de l’NII que volem; una via pacificada amb una configuració de via 
on incorpori una via pedalable, l’ampliació de voreres i de l’espai social en la trama 
urbana i la disminució dels carrils de circulació per a vehicles privats a un carril per 
banda. 
 
2. Instar al Departament de Territori de la Generalitat de Catalunya a la priorització de les 
actuacions vinculades a la pacificació de l’NII al Baix Maresme per reconvertir aquesta via 
en una via cívica i social i, especialment, a la creació d’un carril bici l’any 2023, encara 
que sigui provisional i fins a completar la resta de les actuacions. 
 
3. Instar al Departament de Territori a la priorització per a la creació dels nous accessos i 
la millora dels accessos actuals de la C32 per convertir aquesta via en una veritable 
ronda del Maresme i acabar de reduir el trànsit de pas dins de les trames urbanes i 
veïnals dels municipis del Maresme al més aviat possible. 
 
4. Instar a la Generalitat de Catalunya el traspàs de la titularitat de la via als municipis un 
cop estiguin executats tots els compromisos vinculats a les actuacions de pacificació de 
l’NII. 
 
5. Seguir potenciant, des dels diferents municipis del Baix Maresme i de forma 
reivindicativa, les activitats cíviques i esportives a l’NII com les que s’han realitzat en els 
darrers temps: la cursa esportiva de Sant Silvestre del Masnou, la Cavalcada dels Reis 
d’Orient al Masnou, la Cursa de la Dona de les Tres Viles, i/o les activitats cíviques 
vinculades a la setmana europea de la mobilitat. 
 
6. Seguir treballant, en el marc del Pacte de la mobilitat del Maresme, el 
desenvolupament de les millores vinculades al transport públic per així potenciar l’ús 
d’aquest enfront el vehicle privat. 
 
7. Comunicar aquest acord al Departament de Territori de la Generalitat de Catalunya i a 
les entitats cíviques comarcals Recuperem el Baix Maresme i Preservem el Maresme.” 
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Resultat: Aprovat per 20 vots a favor.  
 
Votació 
Els grups municipals d’ERC-AM-AM (9 regidors), PSC-CP (2 regidors), Fem Masnou (3 
regidors), JxCAT-UNITS (3 regidors), Cs (2 regidors) i CUP-AMUNT (1 regidora), hi voten 
a favor. 
 
21. - Declaració institucional presentada pel Grup Municipal de Fem Masnou sobre 
els fets ocorreguts a la tanca de Melilla el 24 de juny de 2022. 
 
Les intervencions corresponents a aquest punt de l’ordre del dia es troben enregistrades a la videoacta. Es poden 
consultar a l’enllaç següent: 
 

http://videoacta.elmasnou.cat?pleno=20220721&punto=21 
 
Acord:  
 
“El passat 24 de juny va tenir lloc un intent de salt de la tanca de Melilla, segons que va 
informar la Delegació del Govern a la ciutat autònoma. Unes dues mil persones es van 
acostar als voltants del perímetre fronterer per la zona del Barri Xinès, de les quals cinc-
centes van aconseguir entrar a la zona. Finalment, van poder traspassar la frontera i 
arribar a Melilla 133 persones, majoritàriament d'origen sudanès i txadià. 
 
Durant el salt, la policia espanyola i la marroquina van ometre manifestament el deure de 
socors i d'atenció de les demandes d'asil, van atacar les persones que intentaven saltar i 
van provocar la mort de, fins avui, trenta-set persones negroafricanes, que van morir al 
costat marroquí. La brutalitat policial amb què les van rebre també va deixar setanta-sis 
ferits, tretze dels quals en estat greu. S'ha pogut constatar també el llançament a curta 
distància de pots de fum per part dels antiavalots de la Guàrdia Civil cap a les persones 
que eren a la tanca, la qual cosa va generar una situació de gran perill per a llur integritat 
física i moral i la caiguda de moltes persones des d'una alçada de fins a sis metres. 
 
Aquests fets són un recordatori violent del fracàs de les polítiques migratòries de la Unió 
Europea i els estats membres, impregnades de racisme institucional. Els trenta-set morts 
i els centenars de ferits, reportats per les organitzacions no governamentals que treballen 
en territori marroquí, són l'esfereïdor resultat de les polítiques d'externalització de les 
fronteres de la Unió Europea. 
 
Als episodis de violència física i l'agressivitat que presenta l'arquitectura fronterera en si 
mateixa, cal sumar-hi el tracte inhumà i vexatori que pateixen les persones en trànsit, 
com s'ha documentat en els nombrosos vídeos que associacions defensores dels drets 
humans han compartit. En aquests moments no es pot deixar de denunciar el 
sobreseïment del cas d'assassinat de quinze persones migrants al Tarajal, que mostra 
que els fets a la tanca de Melilla no es poden considerar un fet aïllat en les polítiques 
migratòries amb relació a persones que no s'assemblen fenotípicament al cànon espanyol 
o europeu. 
 
Esdeveniments com el del passat 24 de juny no són nous, però sí que s'han incrementat 
com a conseqüència de l'últim acord entre el Govern espanyol i el Marroc. En el marc 
d'aquest acord, el Govern de l'Estat espanyol va abandonar la seva històrica neutralitat 
respecte al conflicte del Sàhara Occidental i la defensa del dret a l'autodeterminació i va 
passar a donar suport al pla marroquí per al territori, al qual pretén dotar de més 
autonomia. 
 
L'externalització de la gestió de fronteres també es materialitza en la privatització 
d'aquestes. Al juliol del 2020 es va fer públic que deu multinacionals, entre les quals ACS, 
Indra i Ferrovial, gestionen el 65% del pressupost en matèria migratòria de l'Estat 
espanyol i es beneficien directament d'aquesta política restrictiva basada en una 
suposada eficiència econòmica que no és real. 
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La política migratòria de la Unió Europea és una altra expressió d'aquesta dinàmica de 
racisme institucional que, atès el substrat antinegre i colonial d'Europa, vulnera els drets 
més bàsics i fonamentals, avantposa els criteris econòmics a la integritat de les persones 
que migren des del sud global i converteix així el territori europeu en una fortalesa mortal. 
 
Amb el canvi climàtic en el moment més àlgid i la fam provocada pel bloqueig del gra a 
causa de la guerra d'Ucraïna, la gent que fugirà de la gana i la misèria creixerà 
exponencialment. 
 
Per tot això, el Grup Municipal de Fem Masnou proposa al Ple del Masnou que adopti els 
següents acords: 
 
-  Condemnar la brutal violència policial marroquina i espanyola, que representa una 

vulneració flagrant dels drets humans, i la política il·legal de devolucions en calent, i 
rebutjar les declaracions del president del Govern de l'Estat espanyol en què elogiava 
la violenta resposta de les autoritats marroquines que va provocar la mort de desenes 
de persones (per ara trenta-set, però es tracta d'un nombre incert que no fa res més 
que augmentar). 

 
- Constatar que els fets ocorreguts a la tanca de Melilla el passat 24 de juny són fruit de 

la legislació en política migratòria de l'Estat espanyol, els tractats de la Unió Europea i 
la gestió i externalització frontereres que se'n deriven. 

 
- Constatar que cal garantir la seguretat i protecció dels drets humans de les persones 

que han aconseguit arribar a Melilla i de les més de mil persones que s'han quedat al 
territori marroquí. 

 
-  Considerar que els organismes competents han de garantir una atenció sanitària 

adequada i de qualitat a tots els hospitalitzats arran d'aquesta tragèdia. 
 
- Expressar la necessitat d'habilitar l'accés a les oficines establertes a les fronteres de 

Ceuta i Melilla per a les persones que manifestin la voluntat de sol·licitar protecció 
internacional. 

 
- Demanar avançar en la identificació dels cadàvers i la localització dels familiars, per a 

garantir-los una sepultura digna, a través dels serveis consulars espanyols al Marroc. 
 
- Considerar necessari que s'obri una investigació, que el Govern de l'Estat estableixi 

mecanismes de rendició de comptes per a atribuir responsabilitats per les violacions, 
les morts i les desaparicions ocorregudes en les vies d'accés i que es posin en marxa 
processos de veritat, justícia i reparació a les víctimes i llurs familiars. 

 
-  Considerar que les institucions europees i el Govern de l'Estat, en particular, han de 

garantir el dret a migrar, amb respecte als drets humans, socials, civils i polítics, per a 
totes les persones, com ja s'està fent en el cas de les persones que migren amb motiu 
de la guerra a Ucraïna. Per això, demanem que es derogui la Llei d'estrangeria i que 
s'habilitin vies legals i segures d'arribada a territori europeu que no posin en perill la 
vida de les persones migrants a través de les rutes marítimes i terrestres. Així mateix, 
considerem que cal posar fi a l'externalització del control de les fronteres i retirar el 
suport públic a les accions que hi estan provocant morts.” 

 
Resultat: Aprovat per 16 vots a favor i 4 vots d’abstenció.  
 
Votació 
Els grups municipals d’ERC-AM-AM (9 regidors), Fem Masnou (3 regidors), JxCAT-
UNITS (3 regidors) i CUP-AMUNT (1 regidora), hi voten a favor. 
 
Els grups municipals del PSC-CP (2 regidors) i Cs (2 regidors), s’abstenen. 
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22. - Declaració institucional presentada pels grups municipals d'ERC-AM i JxCAT-
UNITS per l'aprovació del manifest de l'Acord Social per l'Amnistia i 
l'Autodeterminació. 
 
Les intervencions corresponents a aquest punt de l’ordre del dia es troben enregistrades a la videoacta. Es poden 
consultar a l’enllaç següent: 
 

http://videoacta.elmasnou.cat?pleno=20220721&punto=22 
 
Acord:  
 
“En la darrera dècada, la societat catalana ha protagonitzat un llarg procés 
democràtic, amb una mobilització persistent i singular, per decidir lliure i 
pacíficament el seu present i el seu futur. De les primeres consultes populars, a la 
manifestació contra la sentència de l’Estatut, passant per la consulta del 9N i fins arribar 
al referèndum de l’1-O, brutalment reprimit per l’Estat, i la vaga general del 3 d’octubre.  
 
Aquest octubre farà cinc anys de l’inici d’un canvi de cicle marcat per una llarga 
repressió que encara no ha acabat. La seva continuïtat –avui, ara i aquí– és un fet que 
va des de la pervivència de l’exili fins a les més de 800 persones amb causa judicial 
encara oberta. Arran d’aquells fets, més de 2.562 persones han estat investigades i les 
estimacions més acurades estimen en més de 4.500 les persones afectades, comptant 
les 1.066 persones ferides l’1-O. Per contra, cap responsable d’aquella violència policial 
ha estat condemnat sinó tot el contrari: tots han estat ascendits, guardonats i 
condecorats.  
 
Malgrat tot, rere cinc anys complexes i difícils i encara sota l’actual context de bloqueig, 
volem palesar que durant tot aquest temps el posicionament clarament majoritari de la 
societat catalana ha estat clar i inequívoc, de forma continuada i ininterrompuda, davant 
la dinàmica repressiva viscuda i respecte a la necessitat d’un marc democràtic de 
resolució del conflicte. I és això què volem posar en valor: entre el 70% i el 80% de la 
societat s’ha posicionat, ahir i avui, contra la repressió i a favor d’una sortida 
democràtica.  
 
També en aquests cinc anys, els més destacats organismes internacionals de 
defensa dels drets humans, múltiples instàncies judicials europees i fins al Consell 
d’Europa han constatat l’anomalia democràtica que vivim. L’excepcionalitat jurídica, 
penal, penitenciària i policial viscuda ens situa com una excepció. El catàleg desplegat ha 
estat tristament extens –de la guerra bruta a cada inhabilitació, de l’aplicació del 155 a 
recórrer a tipus penals especials (sedició, rebel·lió, terrorisme), de les multes milionàries 
a la presó, fins a arribar a l’espionatge cibernètic massiu. Tot plegat, mentre la suspensió 
de lleis catalanes, la prohibició de debatre en seu parlamentària qüestions com la 
monarquia o l’autodeterminació o la ingerència judicial en el model educatiu configuren 
l’altra cara d’una mateixa moneda.  
 
En temps convulsos, la regressió, la involució i la degradació democràtica ens 
afecta a totes i tots. Amb el retrovisor panoràmic del temps viscut i els llums llargs que 
cerquen una resolució democràtica, avui insistim en que les bases de qualsevol sortida 
passen per la fi de la repressió i la construcció d’un marc democràtic de resolució. 
Difícilment hi haurà alternativa democràtica si no es resolen les conseqüències del 
conflicte ni s’aborden les arrels del mateix.  
 
Per tot l’anteriorment exposat, els grups municipals d’ERC-AM i JxCAT-UNITS proposen 
al Ple de l’Ajuntament del Masnou l’adopció dels següents acords:  
 
PRIMER.- L’Ajuntament del Masnou, atès l’impuls civil que promou un ampli Acord Social 
per l’Amnistia i l’Autodeterminació, expressa el seu suport a:  
 
L’amnistia, entesa com la necessitat d’una solució col·lectiva i integral per a totes les 
persones exiliades, encausades i represaliades.  
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L’autodeterminació, entesa com la necessitat d’un marc de resolució democràtica 
basat en el respecte a l’exercici de la lliure determinació de la societat catalana.  
 
SEGON.- I per a que quedi constància, als efectes oportuns, s’acorda també donar 
trasllat de la present resolució a l’Acord Social per l’Amnistia i l’Autodeterminació.” 
 
Resultat:  Aprovat per 16 vots a favor i 4 vots en contra.  
 
Votació 
Els grups municipals d’ERC-AM-AM (9 regidors), Fem Masnou (3 regidors), JxCAT-
UNITS (3 regidors) i CUP-AMUNT (1 regidora), hi voten a favor. 
 
Els grups municipals del PSC-CP (2 regidors) i Cs (2 regidors), hi voten en contra. 
 
22.1.- Declaració institucional presentada pel Grup Municipal de Cs d'adhesió de 
l'Ajuntament del Masnou al 21 d'agost, dia internacional de commemoració i 
homenatge a les víctimes del terrorisme. 
 
Les intervencions corresponents a aquest punt de l’ordre del dia es troben enregistrades a la videoacta. Es poden 
consultar a l’enllaç següent: 
 

http://videoacta.elmasnou.cat?pleno=20220721&punto=23 
 
Resultat de la urgència: Aprovat per 20 vots a favor.  
 
Votació de la urgència:  
Els grups municipals d’ERC-AM-AM (9 regidors), Fem Masnou (3 regidors), PSC-CP (2 
regidors), JxCAT-UNITS (3 regidors), Cs (2 regidors) i CUP-AMUNT (1 regidora). 
 
Acord:  
 
“Mitjançant resolució aprovada el 19 de desembre de 2017 per l’Assemblea General, les 
Nacions Unides decidiren proclamar el 21 d’agost Dia Internacional de Commemoració i 
Homenatge a les Víctimes del Terrorisme, per tal d’honorar i donar suport a les víctimes i 
supervivents del terrorisme i promoure i protegir el gaudi ple de llurs drets humans i 
llibertats fonamentals. Aquesta proclamació arribà tot just 4 mesos després dels 
atemptats del 17 i 18 d’agost de 2017 a Barcelona i Cambrils que segaren la vida de 16 
persones i feriren més d’un centenar de 34 nacionalitats diferents. 
 
Enguany es commemorarà el cinquè aniversari de la proclamació del Dia Internacional de 
Commemoració i Homenatge a les Víctimes del Terrorisme i dels atemptats de Barcelona 
i Cambrils, així com el 35è aniversari de l’atemptat d’Hipercor de Barcelona que acabà 
amb la vida de 21 persones i feriren a 45. 
 
Com ens recorden les Nacions Unides, els actes de terrorisme que propaguen una sèrie 
d'ideologies de l'odi fereixen, danyen i maten milers de persones innocents cada any. 
Malauradament, al nostre país tenim una llarga i trista història d’organitzacions i actes de 
terrorisme generats per ideologies de l’odi de diversa naturalesa que, encara avui en dia, 
són justificats i reben homenatges públics per escarni de les víctimes. 
 
Tal i com manifesten les Nacions Unides, davant d'aquest escenari, les víctimes del 
terrorisme lluiten perquè s’escoltin les seves veus, es donin suport a les seves 
necessitats i es respectin els seus drets. Tot i això, sovint se senten oblidades i 
abandonades una vegada que s'atenen les seves necessitats immediates. Aquesta 
situació, sumada als pocs recursos dels estats membres i la seva capacitat per satisfer 
les necessitats a mitjà i llarg termini, no contribueixen a assolir la seva total rehabilitació. 
Per aconseguir-la, cal un suport multidimensional a llarg termini que inclogui mesures 
físiques, psicològiques, socials i financeres, elements indispensables per a la seva total i 
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plena integració a la societat. La responsabilitat principal de donar suport a les víctimes 
del terrorisme i defensar els seus drets recau en els Estats membres. 
 
Les víctimes són l'expressió més dramàtica de l'amenaça i el xantatge dels intolerants. 
Quan s’atempta contra les víctimes, s'atempta contra la democràcia i contra tota la 
societat. Reconèixer el mèrit i la memòria de les víctimes del terrorisme és una exigència 
moral i un al·legat a favor del respecte als valors i als drets humans, és un acte de 
dignitat que ens honra com a societat que proclama la justícia i la llibertat com a valors 
democràtics superiors en el seu ordenament jurídic. 
 
És responsabilitat de tothom que els demòcrates del món estiguem units en defensa de la 
pau, la llibertat i el respecte als drets humans. 
 
Per aquest motiu, l’Ajuntament de El Masnou subscriu el fons i la forma de la resolució de 
les Nacions Unides i s’adhereix a la Commemoració i Homenatge internacional a les 
Víctimes del Terrorisme del 21 d’agost. 
 
És per aquest motiu, que el grup municipal de Ciutadans proposa al ple l’adopció dels 
següents acords: 
 
PRIMER: Que com a Ajuntament de El Masnou, ens adherim a la Commemoració i 
Homenatge internacional a les Víctimes del Terrorisme del 21 d’agost proclamada per 
l’Assemblea General de les Nacions Unides. 
 
SEGON: Traslladar aquesta declaració institucional al Consell de Ciutat, a les 
associacions de víctimes del terrorisme d’Espanya, als grups polítics del Congrés dels 
Diputats, al Govern d’Espanya i a l’Organització de les Nacions Unides.” 
 
Resultat: Aprovat per 20 vots a favor.  
 
Votació 
Els grups municipals d’ERC-AM-AM (9 regidors), PSC-CP (2 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 secretària accidental, estenc aquesta acta i la 
certifico a l’efecte que en quedi constància degudament, la qual firma el president amb 
mi. 
 


