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Assistència 
 
President: 
Sr. Jaume Oliveras i Maristany, Alcalde (ERC-AM-AM) 
 
 
Tinents i tinentes d’alcalde: 
Sra. Sílvia Folch Sánchez, tinenta d’alcalde primera (ERC-AM-AM) 
Sr. Ernest Suñé Nicolás, tinent d’alcalde segon (PSC-CP) 
Sr. Ricard Plana Artús, tinent d’alcalde tercer (ERC-AM-AM) 
Sra. Maria Llarás Vázquez, tinenta d’alcalde quarta (PSC-CP) 
Sra. Cristina Ramos Santamaria, tinenta d’alcalde cinquena (ERC-AM-AM) 
Sra. Anna Torrijos López, tinenta d’alcalde sisena (ERC-AM-AM) 
 
Regidors: 
Sr. Sergio González Fernández, regidor (ERC-AM-AM) 
Sra. Neus Tallada Moliner, regidora (ERC-AM-AM) 
Sr. Albert Alfaro Giró, regidor (ERC-AM-AM) 
Sra. Yulay Martínez Castillo, regidora (ERC-AM-AM)                     
 
Sra. Neus Villarrubia del Valle, regidora (Fem Masnou)  
Sr. Amadeu Quintana Jolonch, regidor (Fem Masnou) 
Sra. Isabel Redaño Andrés, regidora (Fem Masnou) 
 
Sra. Mònica González Huerva, regidora (PSC-CP) 
 
Sra. Meritxell Blanch Daura, regidora (JxCAT-UNITS), de forma telemàtica. 
Sr. Ivan Ollé i Llopis, regidor (JxCAT-UNITS)  
 
Sr. Francisco Avilés Salazar, regidor (Cs) 
Sra. Stella Parodi Barriga, regidora (Cs)       
 
Sra. Mireia Noy Oliveras, regidora (CUP-AMUNT) 
 
Secretari general:  
Sr. Gustau Roca Priante 
 
Interventora: 
Sra. Maria Teresa Fernández Hinojosa         
 
 
S’excusa per la seva absència:  
Sr. Romà López Bolart, regidor (JxCAT-UNITS)  
 



Acta del Ple de l'Ajuntament del Masnou Sessió núm. PLE2022000007  16 de juny de 2022

 

3 

 
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 19 de maig de 
2022. 
 
Les intervencions corresponents a aquest punt de l’ordre del dia es troben enregistrades a la videoacta. Es poden 
consultar a l’enllaç següent: 
 
http://videoacta.elmasnou.cat?meeting=video_202206161903000000_FH.mov&topic=1 
 
S’aprova l’acta del Ple ordinari del 19 de maig de 2022 per assentiment. 
 
2. - Informacions i comunicacions de l'Alcaldia. 
 
Les intervencions corresponents a aquest punt de l’ordre del dia es troben enregistrades a la videoacta. Es poden 
consultar a l’enllaç següent: 
 
http://videoacta.elmasnou.cat?meeting=video_202206161903000000_FH.mov&topic=2 
 
3. - Donar compte dels decrets d'Alcaldia. 
 
Les intervencions corresponents a aquest punt de l’ordre del dia es troben enregistrades a la videoacta. Es poden 
consultar a l’enllaç següent: 
 
http://videoacta.elmasnou.cat?meeting=video_202206161903000000_FH.mov&topic=3 
 
Es dona compte de la relació de decrets, tramitats electrònicament, que van del número 
1.306 de data 12 de maig al número 1.616 de data 8 de juny de 2022. 
 
En resten assabentats. 
 
4. - Donar compte dels informe de control financer definitius i de cadascuna de les 
auditories per donar compliment als art. 36.1 del RCIL i 213 i 220.4 del TRLRHL. 
(PACF 2021). 
 
Les intervencions corresponents a aquest punt de l’ordre del dia es troben enregistrades a la videoacta. Es poden 
consultar a l’enllaç següent: 
 
http://videoacta.elmasnou.cat?meeting=video_202206161903000000_FH.mov&topic=4 
 
Acord: 
 
“Únic. Donar compte de l’informe de la intervenció elaborat per donar compte al Ple dels 
informes de control financer definitius relatius al Pla anual Control financer 2021, d’acord 
als articles 36.1, del Real Decret 424/2017, de 28 d’abril, pel qual es regula en règim del 
control intern en les entitats del Sector Públic Local (RCIL) i 220.4, del Real Decret 
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei d’Hisendes 
Locals (RTLRHL).” 
 
Resultat: En resten assabentats. 
  
5. - Donar compte al Ple del Pla Anual Control Financer 2022. 
 
Les intervencions corresponents a aquest punt de l’ordre del dia es troben enregistrades a la videoacta. Es poden 
consultar a l’enllaç següent: 
 
http://videoacta.elmasnou.cat?meeting=video_202206161903000000_FH.mov&topic=5 
 
Acord: 
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“Únic. Donar compte al Ple del Pla Anual de Control Financer exercici 2022 elaborat per 
la Intervenció municipal, el qual s’adjunta a l’expedient, d’acord amb el que disposa 
l’article 31 del RD 424/2017, de 28 d’abril, pel que es regula el règim jurídic del control 
intern en les entitats del Sector Públic Local.” 
 
Resultat: En resten assabentats.  
 
6. - Reconeixement extrajudicial de crèdit 2/2022 de despeses de l'exercici 2021 
amb càrrec a l'exercici 2022. 
 
Les intervencions corresponents a aquest punt de l’ordre del dia es troben enregistrades a la videoacta. Es poden 
consultar a l’enllaç següent: 
 
http://videoacta.elmasnou.cat?meeting=video_202206161903000000_FH.mov&topic=6 
 
Acord: 
 
“Les despeses que requereixen un procediment de reconeixement de les obligacions 
mitjançant l’aprovació d’un reconeixement extrajudicial de crèdit, així com els informes 
existents a l’expedient administratiu emesos pels diferents responsables dels serveis 
municipals en els que s’indica que la tramitació de la despesa no ha seguit el procediment 
legalment establert i en els que queda acreditat que l’objecte de la factura ha estat 
efectivament realitzat a plena satisfacció del servei municipal. 
 
Les obligacions que es presenten per a la seva aprovació amb càrrec a aplicacions de 
l’exercici 2022, però que corresponen a despeses realitzades durant exercicis anteriors. 
 
L’aprovació del Reconeixement Extrajudicial de Crèdits (REC) en cap cas esmena els 
defectes de l’expedient de contractació i que la seva finalitat és únicament la imputació en 
el pressupost corrent de les obligacions derivades de despeses compromeses 
indegudament, sense perjudici de que s’hagin d’exigir les responsabilitats corresponents 
per haver-se realitzat despeses sense consignació pressupostària i/o sense cobertura 
contractual. 
 
D’acord el que disposen els articles 163, 169.6, 173.5, 176 a 179 del Reial decret 
legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les 
hisendes locals, els articles 25.1, 26.1, 60.2 del Reial decret 500/1990, de 20 de abril, que 
desenvolupa el capítol primer del títol sisè de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, 
reguladora de les hisendes locals, el Real Decret 424/2017, de 28 d’abril, pel qual es 
regula el règim jurídic del control intern de les entitats del Sector Públic Local,  l’informe 
del Tribunal de Cuentas 1415, de 22 de desembre de 2020 i l’informe de la Sindicatura de 
Comptes de Catalunya 18/2021. 
 
Vistos els informes d’intervenció i de Secretaria que figuren a l’expedient. 
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Serveis Generals amb data 8 de 
juny 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.- Resoldre en el sentit de refusar la discrepància plantejada per la intervenció 
municipal. 
 
Segon-. Aprovar l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit número 2/2022 per 
import de 4.512,06 euros. 
 
Tercer.- Autoritzar,disposar i reconèixer les obligacions (ADO) de les despeses que es 
recullen a la relació F/2022/195, amb càrrec al pressupost de l’exercici 2022, per un 
import total de 4.512,06 euros i segons el següent detall: 
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ORG N. d’entrada Data N. de 

document 

Data doc. Import 

total 

Aplic. Tercer Nom Text Explicatiu 

UB F/2022/511 11/02/2022 21168 09/12/2021 1.059,96 2022 UB 93300 63200 (.../...) PRUDENCI 
OLIVA I 
VILLALONGA 

DIRECCIÓ D’OBRA I 
COORDINACIÓ 
SEGURETAT I SALUT, 
REFORMA LOCAL 
PROTECCIÓ CIVIL 

SG F/2022/1339 21/03/2022 4600079767 16/03/2022 2.401,99 2022 SG 92000 22201 A83052407 SOCIEDAD 
ESTATAL DE 
CORREOS Y 
TELEGRAFOS, 
SA 

AOC:120195197 SERVEIS 
DE CORREUS 
CORRESPONENTS A 2021 

FE F/2022/1797 29/04/2022 1220254736 21/04/2022 195,68 2022 FE 33811 22609 G28029643 SOCIETAT 
GENERAL 
D’AUTORS D 
ESPANYA 

AOC:122697858 DRETS 
D’AUTOR ACTUACIONS 
SARDANES PÇ D’OCATA 
ANY 2021 

MS F/2022/1845 03/05/2022 104001915 30/12/2021 61,87 Multiaplicació B65686230 ABC EL 
MASNOU, SL 

AOC:123062649 
ALBARAN R-102031429 
FECHA 17/12/2021 REF: 
MANTENIMENT / JUNTA 
FIBRA VERDE 
S/AMIANTO 1”” 
42X1,5MM / CONTRARR 

MS F/2022/2136 14/05/2022 106200605 30/11/2021 792,56 Multiaplicació B63679021 MOS 
IL·LUMINACI
Ó, SL 

AOC:123904317  
MATERIAL DE 
LAMPISTERIA 

” 
Resultat: Aprovat per 14 vots a favor i 6 vots d’abstenció. 
 
Votació 
Els grups municipals d’ERC-AM-AM (9 regidors), PSC-CP (3 regidors) i Cs (2 regidors) hi 
voten a favor. 
 
Els grups municipals de Fem Masnou (3 regidors), JxCAT-UNITS (2 regidors) i CUP-
AMUNT (1 regidora), s’abstenen. 
 
7. - Aprovació inicial de l'expedient 10/2022 modificació per 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?meeting=video_202206161903000000_FH.mov&topic=7 
 
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 
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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, i 03/2022, 05/2022 i 06/2022 un romanent de tresoreria de 4.213.043,38 euros. 
 
Les baixes de crèdit que financen projectes d’inversió que procedeixen de projectes amb 
finançament afectat, és necessari d’acord amb l’article 47.5 del Reial Decret 500/90, de 
20 d’abril desistir total o parcialment d’iniciar o continuar l’execució de la despesa. 
 
Tanmateix, es presenta memòria justificativa del desistiment d’execució de l’actuació 
2021/2/UB/19  Urbanització del Carrer Segarra, inversió consignada en el pressupost de 
l’exercici 2021 i incorporada en l’exercici 2022, corresponent a l’aplicació de despeses UB 
153200 61901, Urbanització del Carrer Segarra  per import de 347.204,00 euros i 
finançada amb préstec. 
 
Amb data 23 de maig de 2022, es va publicar al BOE, l’anunci de la Secretaria la 
Secretaria General de Transportes y Movilidad sobre l’Ordre Ministerial per la que es 
concedeixen els ajuts de la primera convocatòria del pel programa de ayudas a 
municipios para la implantación de zonas de bajas emisiones y la transformación digital y 
sostenible del transporte urbano, en el marc del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia, i es confirma la subvenció concedida a l’ajuntament de Masnou per import de  
230.629,72 € en relació amb el projecte de reurbanització del carrer d’Uruguai i del carrer 
Brasil, la qual ha estat acceptada per decret d’Alcaldia. Aquesta actuació estava 
finançada amb préstec del BBVA, del qual figuren a la comptabilitat els drets reconeguts 
per la seva totalitat, i en haver generat crèdit en el projecte per aquesta subvenció es 
produeix un sobrefinançament de l’esmentada inversió. L’excés de finançament afectat 
permet cedir aquest finançament a altres inversions que necessiten suplement de crèdit: 
 

Suplement de Crèdit      Prèstec 
Aplicació  
Ingressos 

MS 17100 61901 Adequació espais verds: Can Mandri 2022/2/MS/3 50.000,00 BBVA  91300 

UB 15300 61900 Reurbanització del Carrer  Rafael Casanoves 2022/2/UB/3 70.000,00 BBVA  91300 

MS 17100 61902 Adequació espais verds: Jardins del Mil·lenari 2022/2/MS/4 20.000,00 BBVA  91300 

MS 15300 61900 Millora de la Via Pública 2021/2/MS/1 90.629,72 BBVA  91300 

      230.629,72     

Baixa per excés de finançament     Subvenció 
Aplicació  
Ingressos 

MS 15300 61900 Reurbanització del Carrer Uruguai - Entre Veneçuela i Brasil 2020/2/MS/8 -230.629,72 BBVA 91300 

   +230.629,72 Subvenció 72000 

 
Vist l’informe de la Intervenció municipal. 
 
Atès que la proposta de modificació ha d’ésser sotmesa a l’aprovació del Ple de 
l’Ajuntament. 
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Serveis Generals amb data 8 de 
juny 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 10/2022 sota les modalitats de crèdit 
extraordinari i suplement de crèdit finançat amb romanent de tresoreria per a despeses 
generals segons el detall següent: 
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SUPLEMENT DE CRÈDIT 
 

SUPLEMENT DE CRÈDIT DESPESES   

Aplicació Descripció Import  

MS 15300 20300 Arrendaments de maquinària, instal•lacions i utillatge           10.000,00 €  

MS 15300 22799 
Treballs muntatge escomeses, quadres i generadors 
festes           15.000,00 €  

TU 43110 22799 Contractes Fires i Activitats Relacionades           20.000,00 €  

  TOTAL INCREMENT DESPESES 45.000,00 € 

 

SUPLEMENT DE CRÈDIT INGRESSOS   

Aplicació Descripció Import 

87000 Romanent per Despeses Generals           45.000,00 €  

  TOTAL INCREMENT INGRESSOS 45.000,00 € 

 
 CRÈDIT EXTRAORDINARI 

 

CRÈDIT EXTRAORDINARI DESPESES   

Aplicació Descripció Import 

MO 13301 22799 Treballs senyalització zones estacionament   28.700,00 €  

MO 13300 22699 Campanyes informatives àrees estacionament     8.200,00 €  

UB 15101 22706 
Redacció Pla de protecció mines aigua del 
Masnou   12.000,00 €  

  TOTAL INCREMENT DESPESES 48.900,00 € 

 

CRÈDIT EXTRAORDINARI INGRESSOS   

Aplicació Descripció Import 

87000 Romanent per Despeses Generals   48.900,00 €  

  TOTAL INCREMENT INGRESSOS 48.900,00 € 

 
Segon.-  Desistir de continuar l’execució de la despesa del projecte 2021/2/UB/19  
Urbanització del Carrer Segarra per import de 347.204,00 euros. 
 
Tercer.-  Aprovar inicialment la modificació per Crèdit Extraordinari  finançat amb baixes 
de crèdits d’altres aplicacions del pressupost no compromeses: 
  
CRÈDIT EXTRAORDINARI- 
Increment     

Aplicació Descripció Projecte Modificació Despeses 

UB 15100 60901 Projecte Urbanització Casino 2022/2/UB/10 347.204,00 

  TOTAL INCREMENT DESPESES 347.204,00 

 
Finançament- BAIXA – projecte 
desistit      

Aplicació Descripció Projecte Modificació Despeses 

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

  TOTAL BAIXA DESPESES -347.204,00 
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Quart.- Aprovar inicialment suplement de crèdit finançat amb excés de finançament 
afectat del projecte 2020/2/MS/8 i el canvi d’agent finançador dels projectes d’inversió 
següents:   
 

SUPLEMENT DE CRÈDIT      Prèstec 

         
Aplicació      
Ingressos 

MS 17100 61901 Adequació espais verds: Can Mandri 2022/2/MS/3 50.000,00 BBVA  91300 

UB 15300 61900 Reurbanització del Carrer  Rafael Casanoves 2022/2/UB/3 70.000,00 BBVA  91300 

MS 17100 61902 Adequació espais verds: Jardins del Mil·lenari 2022/2/MS/4 20.000,00 BBVA  91300 

MS 15300 61900 Millora de la Via Pública 2021/2/MS/1 90.629,72 BBVA  91300 

      230.629,72     

FINANÇAMENT     

Baixa per excés de finançament afectat     Subvenció 
Aplicació  
Ingressos 

MS 15300 61900 
Reurbanització del Carrer Uruguai - Entre 
Veneçuela i Brasil 2020/2/MS/8 230.629,72 BBVA 91300 

   +230.629,72 Subvenció 72000 

 

Cinquè.- Exposar al públic les modificacions esmentades pel termini de quinze dies a la 
Intervenció municipal de l’Ajuntament, mitjançant un edicte al BOP i a l’e-tauler de la 
corporació als efectes d'examen i possibles reclamacions pels interessats així com al 
portal de transparència. 
 
Aquest acord es considerarà definitiu si no s’hi produeixen reclamacions en contra durant 
el termini d’exposició pública, i entrarà en vigor en l’exercici al qual es refereix, quan 
s’hagi complert el que disposen l’article 112.3 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de 
les bases de règim local, i l’article 169 del Reial decret 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 12 vots a favor, 7 vots en contra i 1 vot d’abstenció. 
 
Votació 
Els grups municipals d’ERC-AM-AM (9 regidors) i PSC-CP (3 regidors), hi voten a favor. 
 
Els grups municipals de Fem Masnou (3 regidors), JxCAT-UNITS (2 regidors) i Cs (2 
regidors), hi voten en contra. 
 
El Grup Municipal de la CUP-AMUNT (1 regidora), s’absté. 
 
8. - Aprovació inicial de l'expedient 11/2022 modificació sota les modalitats de 
crèdit extraordinari i suplement de crèdit finançada amb romanent de Tresoreria 
per despeses generals. 
 
Les intervencions corresponents a aquest punt de l’ordre del dia es troben enregistrades a la videoacta. Es poden 
consultar a l’enllaç següent: 
 
http://videoacta.elmasnou.cat?meeting=video_202206161903000000_FH.mov&topic=8 
 
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. 
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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 i 10/2022 un romanent de tresoreria de 3.925.143,38 
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. 
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Serveis Generals amb data 8 de 
juny 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 11/2022 sota les modalitats de crèdit 
extraordinari i suplement de crèdit finançat amb romanent de tresoreria per a despeses 
generals segons el detall següent: 
 
SUPLEMENT DE CRÈDIT 
 
SUPLEMENT DE CRÈDIT DESPESES     

Aplicació Descripció   Import  

UB 34200 63201 Ampliació Complex exportiu 2022/2/UB/07 60.000,00 € 

  TOTAL INCREMENT  PRESS. DESPESES   60.000,00 € 

 SUPLEMENT DE CRÈDIT INGRESSOS     

Aplicació Descripció   Import 

87000 Romanent per Despeses Generals 
 

60.000,00 € 

  TOTAL INCREMENT PRESS. INGRESSOS   60.000,00 € 

 
 CRÈDIT EXTRAORDINARI 
 
CRÈDIT EXTRAORDINARI DESPESES     

Aplicació Descripció Projecte Import 

ES.34200.62300 Adquisició maquinària i altres elements instal·lacions esportives 2022/4/ES/01 134.000,00 € 

  TOTAL INCREMENT  PRESS. DESPESES   134.000,00 € 
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CRÈDIT EXTRAORDINARI INGRESSOS     

Aplicació Descripció   Import 

87000 Romanent per Despeses Generals 
 

134.000,00 € 

  TOTAL INCREMENT PRESS. INGRESSOS   134.000,00 € 

 

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 14 vots a favor i 6 vots d’abstenció.  
 
Votació 
Els grups municipals d’ERC-AM-AM (9 regidors), PSC-CP (3 regidors) i Cs (2 regidors), hi 
voten a favor. 
 
Els grups municipals de Fem Masnou (3 regidors), JxCAT-UNITS (2 regidors) i CUP-
AMUNT (1 regidora), s’abstenen. 
 
9. - Aprovació inicial del Reglament Orgànic Municipal. 
 
Les intervencions corresponents a aquest punt de l’ordre del dia es troben enregistrades a la videoacta. Es poden 
consultar a l’enllaç següent: 
 
http://videoacta.elmasnou.cat?meeting=video_202206161903000000_FH.mov&topic=9 
 
Acord: 
 
“Antecedents 
 
En sessió del Ple de data 30 d’octubre de 2019 es va acordar crear la Comissió d’estudi 
encarregada de la modificació del reglament orgànic municipal (ROM).  
 
En data 20 de novembre de 2019 es va constituir la Comissió d’estudi de la modificació 
del ROM i es va obrir un període per tal que tots els grups municipals poguessin 
presentar propostes.  
 
Els grups municipals del PSC, Fem Masnou, Junts x Cat, i Cs van presentar propostes de 
modificacions de diversos articles del ROM.  
 
En la sessió de data 19 de febrer de 2020 la Comissió, a la vista de les diferents 
propostes dels grups, va analitzar les principals consideracions a tenir en compte per la 
revisió del ROM.  
 
Els treballs de la Comissió es van reprendre en la sessió de data 15 de desembre de 
2021 on es fa fer una revisió dels aspectes que havien de ser objecte de modificació.  
 
En data 16 de febrer de 2022 la Comissió va analitzar les propostes de modificació a la 
vista de l’informe de secretaria emès en relació a aquests propostes. 
 
Posteriorment la Comissió s’ha reunit els dies 27 d’abril i 18 de maig de 2022 i ha definit 
el text que s’elevarà al Ple per a la seva aprovació inicial i informació pública.  
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Vist el dictamen favorable de la Comissió informativa de caràcter específic per a la 
modificació del Reglament Orgànic Municipal amb data 8 de juny 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 el Reglament Orgànic Municipal, segons el text que s’adjunta 
com Annex I als presents acords. 
 
Segon. Sotmetre a informació pública els presents acords i el text del Reglament pel 
termini de trenta dies hàbils, a fi que s’hi puguin presentar al·legacions i reclamacions, 
mitjançant la inserció dels anuncis corresponents al Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, a un dels mitjans de 
comunicació escrita diària, a la publicació “El Masnou Viu”, al tauler d’edictes electrònic 
de l’Ajuntament, i el portal de transparència de la web municipal. El termini d’informació 
pública començarà a comptar a partir de l’endemà del dia de la publicació de l’anunci al 
BOPB. 
 
L’expedient es podrà consultar a la Secretaria de l’Ajuntament del Masnou, situat en el 
Passatge Prat de la Riba núm. 1, 08320 El Masnou (Barcelona), de dilluns a divendres de 
8:30 a 14:00 hores i al portal de transparència de la web municipal.  
 
Tercer. Disposar que, si no s’hi formula cap al·legació ni reclamació durant el termini 
d’informació pública i d’audiència, el Reglament Orgànic Municipal que ara s’aprova 
inicialment quedarà aprovat definitivament sense necessitat de cap tràmit ulterior, i es 
procedirà directament a la seva publicació.” 
 
Resultat: Aprovat per 15 vots a favor i 5 vots d’abstenció.  
 
Votació 
Els grups municipals d’ERC-AM-AM (9 regidors), PSC-CP (3 regidors) i Fem Masnou (3 
regidors), hi voten a favor. 
 
Els grups municipals de JxCAT-UNITS (2 regidors), Cs (2 regidors) i CUP-AMUNT (1 
regidora), s’abstenen. 
 
10. - Modificació complement productivitat. 
 
Les intervencions corresponents a aquest punt de l’ordre del dia es troben enregistrades a la videoacta. Es poden 
consultar a l’enllaç següent: 
 
http://videoacta.elmasnou.cat?meeting=video_202206161903000000_FH.mov&topic=10 
 
Acord: 
 
“L’article 23.2.3 de l’acord de condicions laborals dels empleats de l’Ajuntament del 
Masnou relatiu al complement de productivitat en el seu paràgraf primer estableix:  
 
Té com a finalitat retribuir l’especial rendiment, l’activitat extraordinària, l’interès o la 
iniciativa amb què l’empleat públic desenvolupa la seva feina. Els criteris pels quals es 
podrà assignar aquest complement es desenvoluparan en el si de la mesa de negociació 
de matèries comunes. Amb caràcter transitori serà d’aplicació l’acord de Ple aprovat en 
data 18 de desembre de 2014. Annex número VI.  
 
L’acord de condicions laborals dels empleats públics de l’Ajuntament del Masnou està 
denunciat, i el 23 de gener de 2018 es va constituir la mesa per a la negociació del nou 
acord de condicions laborals dels empleats i empleades públiques de l’Ajuntament del 
Masnou. 
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Mentre es negociï i fins que s’aprovi un nou acord de condicions continua vigent l’actual, 
però, en el cas de la productivitat, es proposa una modificació pels motius següents: 
 
L’òrgan competent per aprovar la quantitat global de productivitat és el Ple, i l’alcalde és 
el competent per aprovar la distribució d’aquesta quantitat que nosaltres tenim distribuïda 
per cada lloc de treball. És a dir, l’import global que s’aprova en el pressupost és la suma 
dels llocs de treball existents a la relació de llocs de treball. 
 
Les aplicacions pressupostàries de la productivitat estan vinculades únicament entre elles 
pel que no podem excedir-nos de l’import global aprovat pel Ple. 
 
Tal com està redactat l’annex VI de l’acord de condicions laborals dels empleats i 
empleades públiques de l’Ajuntament del Masnou qualsevol persona nomenada o 
contractada percep la productivitat encara que no estigui vinculada a un lloc de treball. 
 
Vist que la mesa negociació per unanimitat ha arribat a un acord per a modificar l’annex 
VI de l’acord de condicions per tal que pugui aplicar-se en el present exercici, i 
mentrestant continuar treballant en una negociació. 
 
Vist l’informe emès pel departament de Recursos Humans i Organització. 
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Serveis Generals amb data 8 de 
juny de 2022. 
 
En virtut de tot el que s’ha exposat, el Ple de la corporació adopta, per majoria absoluta, 
dels presents (20), els acords següents: 
 
Primer. Modificar l’article 1 apartat b amb el redactat següent: 
 
Que s’hagi prestat servei a l’Ajuntament del Masnou i hagi ocupat un lloc de treball  inclòs 
a la relació de llocs de treball, excepte per substituir vacances. 

 
Segon. Afegir el següent paràgraf a l’article 4: 
 
S’estableix una carència de 90 dies per percebre la productivitat en el cas d’empleats i 
empleades que realitzen una substitució de l’empleat o empleada titular en cada exercici. 
 
Tercer. Substituir l’annex VI de l’acord de condicions dels empleats públics de 
l’Ajuntament del Masnou, pel text acordat per la mesa general de matèries comunes que 
s’acompanya a l’acta primera de la mesa de negociació, que es transcriu literalment: 
 

“Article 1. Àmbit personal d’aplicació 
 
Aquestes normes són d’aplicació als empleats públics de l’Ajuntament del 
Masnou, sempre que 
a) L’avaluació individual, periòdica i continuada del desenvolupament que se 

n’hagi realitzat sigui positiva, segons els criteris establerts al  present acord. 
b) Que s’hagi prestat servei a l’Ajuntament del Masnou i hagi ocupat un lloc de 

treball inclòs a la relació de llocs de treball, excepte per substituir vacances. 
c) Resta exclòs de la seva aplicació el personal eventual. 

 
Article 2. Periodicitat de l’avaluació, determinació de la quantia i data 
abonament 
 
Aquestes normes, de caràcter transitori, s’aplicaran únicament per a la 
productivitat de l’exercici 2017, la qual es valorarà al gener del 2018. 
La quantia anual corresponent al complement de productivitat objecte de valoració 
està aprovada pel Ple de 21 de març de 2013 i correspon a la suma de la 
productivitat establerta per a cada lloc de treball. 
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El pagament d’aquest complement es farà efectiu conjuntament amb la nòmina de 
febrer de 2018. 
 
Article 3. Factors objectes d’avaluació 
 
Es configura amb els tres factors d’avaluació del rendiment següents, que 
correspondran al 100% de la quantitat màxima individual assignada per a cada 
lloc de treball: 
 

1. Interès i iniciativa 
2. Activitat extraordinària 
3. Especial rendiment 

 
Aquests factors d’avaluació dels rendiment dels empleats públics es desenvolupen 
en els descriptors que s’indiquen: 
 
FACTOR 1: Especial interès i iniciativa: Aquest factor mesura el grau de resolució 
i la formulació de suggeriments i alternatives davant les dificultats o situacions 
crítiques, la innovació en el desenvolupament de les tasques, el grau d’implicació, 
compromís, participació i col·laboració amb les finalitats del servei públic. 
 
FACTOR DE PRODUCTIVITAT 1 - ESPECIAL INTERÈS I INICIATIVA Punts 

Descriptor 1.1 

 

L’empleat/da treballa amb diligència i resolució  
proposant alternatives, solucions, i/o diferents 
enfocaments en situacions noves i/o crítiques, dins de 
l’àmbit de les seves  funcions. 

 

Descriptor 1.2 

 

L’empleat/da mostra interès per participar en processos 
de perfeccionament i/o actualització a iniciativa pròpia o 
de l’Organització pel desenvolupament del seu lloc de 
treball fet que li permet estar al dia i portar a terme les 
seves tasques amb un nivell correcte. 

 

 
FACTOR 2: Activitat extraordinària: Aquest factor mesura la disponibilitat i 
flexibilitat en l’exercici de les funcions del seu lloc de treball per sobre de la 
convencionalment establerta, la disposició a realitzar puntualment noves i/o 
diferents tasques de les que habitualment es porten a terme i l’especial dedicació 
i/o disposició a possibles canvis i/o prolongacions de jornada per necessitats del 
servei. 
 
FACTOR DE PRODUCTIVITAT 2 – ACTIVITAT EXTRAORDINÀRIA Punts 

Descriptor 2.1 

 

L’empleat/da està disposat a desenvolupar funcions i/o 
tasques diferents a les que habitualment desenvolupa i 
que són necessàries pel servei. Es mostra obert a noves 
propostes i a formes noves de fer les coses. 

 

Descriptor 2.2 

 

L’empleat/da organitza els materials, equipaments, 
maquinaria, eines i l’espai personal per tal de mantenir 
un ordre i una intel·ligibilitat per a ell mateix i per als 
altres. 

 

 
FACTOR 3: Especial rendiment: Mesura la qualitat de la feina que se li encarrega 
en termes d’absència d’errors i d’eficiència i economia tot utilitzant els recursos 
mínims imprescindibles així com la quantitat de feina que es desenvolupa i el 
temps utilitzat per a aportar a terme cada tasca. 
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FACTOR DE PRODUCTIVITAT 3 – ESPECIAL RENDIMENT Punts 

Descriptor 3.1 

 

L’empleat/da és capaç de realitzar la seva feina sense 
deficiències i/o mancances amb els recursos econòmics, 
materials, personals, etc, imprescindibles per al seu 
desenvolupament. 

 

Descriptor 3.2 

 

L’empleat/da és capaç de finalitzar les tasques que porta 
a terme dintre dels terminis planificats per al seu 
desenvolupament o inclús abans del temps límit 
establert, comptant  amb els recursos econòmics, 
materials i personals, adients per el seu 
desenvolupament. 

 

 
Article 4. Resultat de l’avaluació 
 
L’avaluació consistirà en relacionar cada descriptor de l’article 3 amb els següents 
barems per a cada empleat/da: 
 

Mai o quasi mai: Si considerem que el descriptor descriu la 
forma en què l’empleat/da porta a terme i aborda les tasques 
dins del seu lloc de treball mai o pràcticament mai: .................... 0 punts 
 
De vegades. Si considerem que el descriptor descriu la 
forma en què l’empleat/da porta a terme i aborda les tasques 
dins del seu lloc de treball de vegades: ...................................... 1 punts 
 
Molt sovint o sempre: Si considerem que el descriptor 
descriu la forma en què l’empleat/da porta a terme i aborda 
les tasques dins del seu lloc de treball gairebé sempre o 
molt sovint: ................................................................................. 2 punts 

 
Sent la puntuació mínima 0 punts i la puntuació màxima 12, s’estableixen els 
següents intervals de resultats: 
 
- Fins a 3 punts: Grau de productivitat 0: (Insuficient) = 0% assoliment 
- Entre 4 i 6 punts: Grau de productivitat I (Suficient) = 50% assoliment 
- Entre 7 i 8 punts: Grau de productivitat II (Satisfactori) = 75% assoliment 
- Entre 9 i 12 punts: Grau de productivitat III (Molt satisfactori) = 100% 

assoliment. 
 
El percentatge d’assoliment s’aplicarà sobre el 100% de la quantitat individual 
assignada per a cada lloc de treball. 
 
Serà objecte d’avaluació amb Grau de Productivitat 0 (Insuficient) el personal que 
durant el període d’avaluació hagi estat objecte de sanció disciplinària per falta 
greu o molt greu. 
 
A la paga de productivitat s’aplicarà un coeficient reductor proporcional al temps 
no treballat quan l’empleat o empleada municipal hagi causat baixa per incapacitat 
temporal i aquesta hagi estat superior a 90 dies en el període a avaluar.  
 
S’estableix una carència de 90 dies per percebre la productivitat en el cas 
d’empleats i empleades que realitzen una substitució de l’empleat o empleada 
titular en cada exercici. 
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Article 5. Sistema d’avaluació 
 
L’avaluació de l’activitat desenvolupada s’efectuarà per un dels dos sistemes 
següents, d’acord amb el formulari que s’annexa al present acord: 
 

a) Autoavaluació per part de l’empleat, seguida de l’avaluació de l’immediat 
superior jeràrquic. 

b) Avaluació conjunta entre l’empleat i l’immediat superior jeràrquic. 
 
Excepcionalment, quan l’empleat no es manifesti per un dels sistemes d’avaluació 
indicats, aquesta s’efectuarà directament per part de l’immediat superior jeràrquic. 
 
En cap cas els immediats superiors jeràrquics podran objectar l’avaluació del 
personal al seu càrrec. 
 
L’empleat que finalitzi la seva relació laboral abans del moment de l’abonament, 
haurà de tramitar l’avaluació en el mes que finalitzi la relació laboral per tal que li 
pugui ser abonada en la quitança. 
 
Article 6. Drets dels empleats/des 
 
Els empleats públics se’ls facilitarà les valoracions que ha rebut i podrà fer constar 
les al·legacions que consideri oportunes. La valoració realitzada pel responsable 
de l’àrea, amb les al·legacions recollides seran lliurades al departament de 
Recursos Humans i es donarà compte a la comissió de seguiment. 
 
Article 7. Comissió de Seguiment 
 
Es constitueix una Comissió de seguiment paritària amb les següents funcions: 

a) Rebre informació prèvia del resultat de l’avaluació. 
b) Fer el seguiment de l’avaluació. 
c) Atendre reclamacions. 
d) Proposar resolució de conflictes proposant el corresponent informe. 

 
Aquesta Comissió quedarà integrada de la forma següent: 
 

- Per la part social: Un membre designat pel Comitè d’Empresa i un altre 
designat per la Junta de Personal, amb el valor de 2 vots. 

- Per l’Ajuntament del Masnou: Un empleat públic del departament de 
Recursos Humans i el Regidor Delegat del departament de Recursos 
Humans, amb el valor de 2 vots. 

 
Article 8. Publicitat 
 
Les quantitats que percebi cada empleat públic per aquest concepte seran de 
coneixement públic, tant dels demés empleats de la corporació com dels 
representants sindicals.” 

 
Quart. Publicar la modificació de l’acord de condicions.” 
 
Resultat: Aprovat per 12 vots a favor i 8 vots d’abstenció. 
 
Votació 
Els grups municipals d’ERC-AM-AM (9 regidors) i PSC-CP (3 regidors), hi voten a favor. 
 
Els grups municipals de Fem Masnou (3 regidors), JxCAT-UNITS (2 regidors), Cs (2 
regidors) i CUP-AMUNT (1 regidora), s’abstenen. 
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11. - Aprovació inicial de la modificació de la plantilla de personal laboral i 
aprovació de la modificació de la relació de llocs de treball 2022. 
 
Les intervencions corresponents a aquest punt de l’ordre del dia es troben enregistrades a la videoacta. Es poden 
consultar a l’enllaç següent: 
 
http://videoacta.elmasnou.cat?meeting=video_202206161903000000_FH.mov&topic=11 
 
Acord: 
 
“En la relació de llocs de treball de l’any 2022 es van incorporar dos llocs de director/a de 
l’escola bressol, dos llocs de mestre/a de l’escola bressol i vuit llocs d’educadors/a de 
l’escola bressol, per la internalització de les dues escoles bressols municipals.  
 
Actualment a les escoles bressol hi ha únicament un lloc de mestre/a però se’n van crear 
dos perquè l’escola sol solet anava a incrementar una aula.  
 
Conforme ha manifestat el servei, finalment no es durà a terme l’ampliació de l’espai de 
l’escola bressol ‘Sol Solet’, que comportava l’augment de 20 places, que es va preveure i 
que implicava la necessitat d’una persona treballadora mestre atenent a l’article 11 del 
Decret 282/2006, de 4 de juliol, pel qual es regulen el primer cicle d’educació infantil i els 
requisits dels centres.  
 
Tanmateix, existeix la necessitat d’un augment de personal treballador en ambdues 
escoles, sobretot en les hores del menjador, que per les característiques del servei són 
en les que es necessiten més persones per atendre les necessitats dels alumnes. 
Actualment es compleixen amb els requisits de personal establerts al Decret 282/2006, 
amb aquest augment es vol millorar la qualitat del servei de les escoles bressol.  
 
Per aquest motiu es proposa que es suprimeixi un dels llocs de mestre/a d’escola bressol 
i s’incorporin dos llocs de d’educadors/es d’escola bressol a temps parcial (20 hores).  
 
Així mateix, la incorporació d’aquestes dues dotacions suposa una modificació de la 
plantilla incorporant-se en la plantilla de personal laboral dues places de personal 
qualificat (C1) i amortitzant-se una plaça de tècnic/a mitjà (A2)  
 
Per altra banda, l’Àrea de Comunitat i Persones inclou diferents regidories i àmbits 
específics (Habitatge, Serveis Socials, Igualtat, Salut Comunitària, Salut Pública, 
Consum, Educació, Cultura, Patrimoni, Gent Gran, Solidaritat i Cooperació, Esports, 
Centre de Formació de Persones Adultes, Festes, Joventut, Infància, Acció Cívica, entre 
d’altes) i un total de 11 efectius administratius per realitzar les taques que es desprenen 
dels àmbits anteriorment exposats.  
 
La cap de l’àrea sol·licita que s’incorpori a l’àrea de Comunitat i Persones la figura del/de 
la cap del departament administratiu, tenint en compte que actualment la coordinació 
administrativa la realitza la cap de l’Àrea de CIP, pels motius següents:  
 
a. Establir criteris d’eficàcia i d’eficiència en els procediments.  
b. Millorar processos administratius imprescindibles per al bon funcionament.  
c. Disposar d’una sola persona interlocutora a la unitat a nivell administratiu.  
d. Distribuir les càrregues de treball en funció de les necessitats.  
e. Unificar processos administratiu.  
f. Efectuar el seguiment dels expedients en tramitació.  
g. Evitar la sobrecàrrega a la persona cap d’àrea.  
h. Supervisar i controlar de les tasques que duen a terme el personal administratiu adscrit 
a la unitat.  
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Per la qual cosa se sol·licita incorporar una dotació del lloc de treball de cap de 
departament administratiu i suprimir una dotació del lloc d’administratiu, quedant-se amb 
el mateix número d’efectius.  
 
Aquest canvi en la relació de llocs de treball no suposa cap modificació de plantilla.  
 
L’article 126.2 del Real Decret Legislatiu 781/1986, de 18 abril, pel que s’aprova el text 
refós de les disposicions legals vigents en matèria de Règim Local, estableix que les 
plantilles podran ser ampliades en el següents supòsits:  
 
a) Quan l’increment de la despesa quedi compensat mitjançant la reducció d’altres unitats 
o capítols de despeses corrents no ampliables.  
 
b) Sempre que l’increment de les dotacions sigui conseqüència de l’establiment o 
ampliació de serveis de caràcter obligatori que resulten impostos per disposicions legals.  
 
El que s’estableix en aquest apartat serà sense perjudici de les limitacions específiques 
contingudes en lleis especials o conjunturals.  
 
L’apartat 3 del mateix article estableix que la modificació de les plantilles durant la 
vigència del Pressupost requerirà el compliment dels tràmits establerts per a la 
modificació d’aquell.  
 
Així mateix, s’ha de tenir en compte els límits en matèria de despesa pública fixats per la 
Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i sostenibilitat Financera.  
 
Conforme l’article 27.1 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el 
Reglament del personal al servei de les entitats locals, la plantilla es pot modificar amb 
posterioritat a l'aprovació del pressupost durant l'any de la seva vigència, per respondre a 
l'establiment de nous serveis, per a l'ampliació, supressió o millora dels existents que no 
admetin demora per a l'exercici següent, com també si respon a criteris d'organització 
administrativa interna.  
 
I a l’apartat 2 del mateix article s’estableix que quan la despesa de la modificació per 
ampliació no es pugui compensar amb la despesa de la modificació per reducció, o per la 
disponibilitat de consignacions destinades a llocs vacants que no es pretenguin proveir en 
l'exercici, la modificació de la plantilla requerirà que s'aprovi l'expedient de modificació de 
crèdits del pressupost.  
 
Conforme l’article 28.2 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el 
Reglament del personal al servei de les entitats locals, la modificació de plantilla no 
requereix la publicació de tota la plantilla sinó únicament la de l'abast concret de la 
modificació esmentada.  
 
L’article 31.3 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del 
personal al servei de les entitats locals, indica que la modificació de la relació de llocs de 
treball, en el supòsit a què es refereix l'article 27.1 d'aquest Reglament, s'ha de justificar 
mitjançant la memòria que acrediti les circumstàncies de l'article 27.2 d'aquest Reglament 
i, si s'escau, la definició dels llocs de què es tracti.  
 
I l’article 32.1 indica que el Ple ha d'aprovar les modificacions de la relació de llocs de 
treball que es produeixin. 
 
La modificació de la plantilla i relació de llocs de treball es finança amb l’amortització del 
lloc de treball de mestre/a de l’escola bressol que s’amortitza; i el crèdit necessari per al 
lloc de treball de cap de departament administratiu de Comunitat i Persones mitjançant el 
crèdit disponible de l’aplicació pressupostària RH 92510 13102. 
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Els dies 29 d’abril i 25 de maig de 2022 s’ha reunit la mesa de negociació de matèries 
comunes per a tractar la modificació de la plantilla i la relació de llocs de treball, de les 
quals s’acompanyen les corresponents actes a l’expedient.  
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Serveis Generals amb data 8 de 
juny 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 la plantilla del personal laboral en el sentit 
d’incorporar dues places de personal qualificat (c1) i amortitzar una plaça de tècnic/a 
mitjà.  
 
Segon. Publicar l’acord d’aprovació inicial de modificació de la plantilla al Butlletí Oficial 
de la Província (BOP) i a l’e-Tauler, pel termini de 15 dies hàbils, a l’objecte que els 
interessats pugin examinar-lo i presentar-hi les reclamacions que considerin oportunes 
davant el Ple de l’Ajuntament.  
 
L’acord es considerarà definitivament aprovat si durant el termini esmentat no es 
presenten reclamacions, i s’elevarà a definitiu, el qual serà publicat al BOP.  
 
En el cas que es presentin al·legacions s’elevarà, en el termini d’un mes, al Ple de 
l’Ajuntament, la proposta d’estimació o desestimació de les reclamacions i d’aprovació 
definitiva de la modificació de la plantilla.  
 
Tercer. Aprovar la modificació de la relació de llocs de treball en el sentit d’incorporar 
dues dotacions del lloc de treball d’educador/a de l’escola bressol a temps parcial i una 
dotació del lloc de cap de departament administratiu i suprimir una dotació del lloc de 
mestre/a de l’escola bressol i una dotació del lloc d’administratiu.  
 
Quart. Publicar l’acord de modificació de la relació de llocs de treball al Butlletí Oficial de 
la Província (BOP), al Diari Oficial de la Generalitat i a l’e-Tauler.  
 
Cinquè. Traslladar els acords d’aquestes modificacions de la plantilla i relacions de llocs 
de treball a l’Administració de l’Estat i a la Generalitat de Catalunya.  
 
Sisè. Notificar l’acord de modificació de la relació de llocs de treball als representants 
dels treballadors.” 
 
Resultat: Aprovat per 13 vots a favor i 7 vots d’abstenció. 
 
Votació 
Els grups municipals d’ERC-AM-AM (9 regidors), PSC-CP (3 regidors) i CUP-AMUNT (1 
regidora), hi voten a favor. 
 
Els grups municipals de Fem Masnou (3 regidors), JxCAT-UNITS (2 regidors) i Cs (2 
regidors), s’abstenen. 
 
12. - Aprovació inicial del reglament regulador del teletreball a 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?meeting=video_202206161903000000_FH.mov&topic=12 
 
Acord: 
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“La figura del teletreball, més enllà de la urgent necessitat organitzativa actual, constitueix 
una oportunitat per a la introducció de canvis en les formes d'organització del treball que 
redunden en la millora de la prestació dels serveis públics, en el benestar de les 
empleades i els empleats públics, en els objectius de desenvolupament sostenible de 
l'Agenda 2030 i en una administració més oberta i participativa. Suposa el foment de l'ús 
de les noves tecnologies de la informació i el desenvolupament de l'administració digital, 
amb els consegüents avantatges tant per a les empleades i empleats públics, com per a 
l'administració i la societat en general.  
 
L’article 47 bis del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel que s’aprova el text 
refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic, indica que es considera teletreball 
aquella modalitat de prestació de serveis a distancia en la que el contingut competencial 
del lloc de treball es pot desenvolupar, sempre que les necessitats del servei ho permetin, 
fora de les dependències de l’Administració, mitjançant l’ús de tecnologies de la 
informació i comunicació.  
 
El desenvolupament del teletreball a l’administració requereix d’una regulació que ha de 
determinar en quins casos i en quines circumstàncies es pot desenvolupar el teletreball 
sense generar cap perjudici a l’administració, al personal ni, sobretot, a la ciutadania que 
és la destinatària dels serveis públics.  
 
La mesa general de negociació de matèries comunes s’ha reunit per a la regulació del 
teletreball en l’Ajuntament del Masnou els dies 5 d’octubre, 22 d’octubre i 5 de novembre 
de 2021, i 29 d’abril i 25 de maig de 2022, havent acordat el reglament que se sotmet a 
consideració del Ple.  
 
La regulació del teletreball, mitjançant aquest reglament, té com a finalitat ordenar i 
normalitzar la implantació d’aquesta modalitat de prestació de serveis per part del 
personal de l’Ajuntament, de manera que se’n puguin obtenir tots els avantatges i es 
millori en la qualitat de la prestació de serveis a la ciutadania:  
 

- L’extensió del teletreball respon a l’interès general de la societat: permet reduir els 
desplaçaments del personal per accedir al seu lloc de treball presencial, afavoreix la 
conciliació entre la vida personal i la dedicació professional i ajuda a la integració laboral 
de les persones amb diversitat funcional i amb mobilitat reduïda.  
 
- Introdueix aspectes de flexibilitat, autonomia i iniciativa en el desenvolupament de les 
funcions dels llocs de treball, tots els quals són factors de motivació del personal i ajuden 
a atreure talent a l’organització i a desenvolupar el que ja hi existeix, alhora que es 
genera més valor públic.  
 
- És una oportunitat per millorar els processos interns de treball de l’Ajuntament, 
refermant la informatització i l’ús intensiu de les TIC i per superar una concepció de la 
productivitat basada únicament en la presència física del personal que obvia la generació 
efectiva de valor per la ciutadania.  
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Serveis Generals amb data 8 de 
juny 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. Aprovar inicialment el reglament de regulador del teletreball a l’Ajuntament del 
Masnou, segons el text que s’adjunta com Annex I als presents acords.  
 
Segon. Sotmetre a informació pública el present acord i el text del reglament de 
regulador del teletreball a l’Ajuntament del Masnou pel termini de trenta dies hàbils, a fi 
que s’hi puguin presentar al·legacions i reclamacions, mitjançant la inserció dels anuncis 
corresponents al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, al Diari Oficial de la 
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Generalitat de Catalunya, a un dels mitjans de comunicació escrita diària, a la publicació 
“El Masnou Viu” i al tauler d’edictes electrònic de l’Ajuntament. El termini d’informació 
pública començarà a comptar a partir de l’endemà del dia de la publicació de l’anunci al 
BOPB.  
 
L’expedient es podrà consultar a Recursos Humans i Organització de l’Ajuntament del 
Masnou, situat al carrer Tomàs Vives, 4, 08320 El Masnou (Barcelona), de dilluns a 
divendres de 8:30 a 14:00 hores i al tauler d’edictes electrònic de l’Ajuntament.  
 
Tercer. Disposar que, si no s’hi formula cap al·legació ni reclamació durant el termini 
d’informació pública i d’audiència, el reglament de regulador del teletreball a l’Ajuntament 
del Masnou que ara s’aprova inicialment quedarà aprovat definitivament sense necessitat 
de cap tràmit ulterior, i es procedirà directament a la seva publicació.” 
 
Resultat: Aprovat per 20 vots a favor.  
 
Votació 
Els grups municipals d’ERC-AM-AM (9 regidors), PSC-CP (3 regidors), Fem Masnou (3 
regidors), JxCAT-UNITS (2 regidors), Cs (2 regidors) i CUP-AMUNT (1 regidora), hi voten 
a favor. 
 
13. - Aprovació de la delegació de competències, del conveni de col·laboració i de 
les bases reguladores per a la participació dels ajuntaments de Cabrils, El Masnou, 
Montgat, Tiana, Tordera i Vilassar de Mar en l’organització del Concurs de Música 
Jove 2022 (18a edició). 
 
Les intervencions corresponents a aquest punt de l’ordre del dia es troben enregistrades a la videoacta. Es poden 
consultar a l’enllaç següent: 
 
http://videoacta.elmasnou.cat?meeting=video_202206161903000000_FH.mov&topic=13 
 
Acord: 
 
“Des de fa disset anys, com a part de la promoció de la cultura específicament feta i 
adreçada al jovent, diferents ajuntaments de la comarca del Maresme, organitzen el 
Concurs de Música Jove Maresmusic. atès que és competència pròpia dels municipis la 
promoció de la cultura, d’acord amb el que s’expressa en l’article 25.2.m) de la Llei 
7/1985 i d’acord amb la Llei 33/2010 de polítiques de joventut, article 3 sobre la promoció 
de les polítiques de joventut. 
 
Els ajuntaments que habitualment col·laboren en l’organització d’aquest esdeveniment, 
són els ajuntaments de Cabrils, El Masnou, Montgat, Tiana i Vilassar de Mar. Aquest any 
2022, s’adhereix al projecte (i al corresponent conveni de col·laboració) l’Ajuntament de 
Tordera per organitzar la divuitena edició d’aquest concurs. 
 
L’organització del concurs es regula a través de l’aprovació d’un conveni i unes bases 
que determinen els aspectes organitzatius i de participació al concurs, tan pels municipis 
que l’organitzen com pels joves que hi vulguin participar. 
 
El Concurs de Música Jove Maresmusic 2022 és una de les accions que forma part dels 
plans i programes locals de joventut dels ajuntaments de Cabrils, El Masnou, Montgat, 
Tiana, Tordera i Vilassar de Mar. Aquest concurs té com a finalitat donar suport i 
promocionar els grups locals de música jove, i els seus objectius són: 
 

a. Millorar la formació musical dels músics que participen del Maresmusic. 
b. Promocionar als músics i les formacions novells participants. 
c. Donar suport a la creació musical local i de la comarca. 
d. Fomentar la incorporació de músics emergents i novells als espais d’actuació 

musical del territori. 
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Els sis ajuntaments esmentats volen col·laborar per a l’organització de la divuitena edició 
del Concurs de Música Jove, aquest any 2022. Enguany, la coordinació de l’organització i 
execució de la divuitena edició d’aquest Concurs, pels seus propis mitjans o a través de 
la contractació de serveis i subministraments externs, correspon a l’Ajuntament del 
Masnou. 
 
Per la organització d’aquest esdeveniment, així com per articular les aportacions que ha 
de realitzar cadascun dels ajuntaments per cobrir les despeses que s’hi generaran, hi ha 
prevista una despesa d’un import màxim de 12.000 €, és a dir, un màxim de 2.000 € per 
cada ajuntament en concepte de participació, es considera adient la signatura d’un 
conveni de col·laboració entre les sis administracions. 
 
Els diferents ajuntaments han delegat la competència a l’Ajuntament del Masnou, han 
aprovat el conveni pels seus respectiu òrgans competents i també han aprovat el 
compromís i disposició de la despesa a favor de l’Ajuntament del Masnou, per un import 
de 2.000 € de cada ajuntament, d’acord a les obligacions de la clàusula vuitena del 
Conveni de col·laboració entre els ajuntaments de Cabrils, El Masnou, Montgat, Tiana, 
Tordera i Vilassar de Mar. 
 
Així consta en les respectives comunicacions: 
 

 En data de 1 de març del 2022 (registre d’entrada E2022003905) l’Ajuntament de 
Tiana va aprovar per Ple el conveni de col·laboració del Concurs de Música Jove 
Maresmusic.  

 En data de 17 de març del 2022 (registre d’entrada E2022005655) l’Ajuntament de 
Vilassar de Mar va aprovar per Ple el conveni de col·laboració del Concurs de 
Música Jove Maresmusic.  

 En data de 31 de març del 2022 (registre d’entrada E2022005845) l’Ajuntament de 
Montgat va aprovar per Ple el conveni de col·laboració del Concurs de Música 
Jove Maresmusic.  

 En data de 31 de març del 2022 (registre d’entrada E2022005945) l’Ajuntament de 
Cabrils va aprovar per Ple el conveni de col·laboració del Concurs de Música Jove 
Maresmusic.  

 En data de 19 de maig del 2022 (registre d’entrada E2022009548) l’Ajuntament de 
Tordera va aprovar per Junta de Govern Local el conveni de col·laboració del 
Concurs de Música Jove Maresmusic. 

 
A l’aplicació pressupostaria CV 23125 22699 Activitats Joventut del pressupost ordinari 
de despeses de l’any 2022, es disposa de crèdit suficient per tal de cobrir les obligacions 
econòmiques que per l’Ajuntament del Masnou es deriven del conveni, per un import de 
12.000 €. 
 
Una vegada signat aquest conveni, els ajuntaments de Cabrils, Montgat, Tiana, Tordera i 
Vilassar de Mar, faran una transferència a l’Ajuntament del Masnou per l’import 
assenyalat, al número de compte ES90 2100 0064 8902 0030 1149 en la que s’inclourà 
com a concepte de la transferència: Aportació econòmica per les despeses del 
Maresmusic 2022. 
 
Vist l’informe favorable de la tècnica auxiliar de Comunitat i Persones de data 30 de maig 
del 2022. 
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Comunitat i Persones amb data 
8 de juny 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. Acceptar la delegació de competències aprovades per els ajuntaments de 
Cabrils, Montgat, Tiana, Tordera i Vilassar de Mar. 
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Segon. Aprovar la minuta del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament del Masnou 
(ajuntament organitzador) i els ajuntaments de Cabrils, Montgat, Tiana, Tordera i Vilassar 
de Mar per a l’organització i el desenvolupament de la divuitena edició del Concurs de 
Música Jove Maresmusic 2022, d’acord amb el text íntegre següent:   
 

Conveni de col·laboració entre els ajuntaments de Cabrils, el Masnou, 
Montgat, Tiana, Tordera i Vilassar de Mar per a l’organització del Maresmusic 
2022, plataforma de suport de grups de música emergents i/o novells (18a 
edició).  
Reunits  
 
D’una part, el senyor Jaume Oliveras i Maristany, en qualitat d’alcalde president, 
en nom i representació de l’Ajuntament del Masnou, amb CIF P0811700D ,  
I de l’altra,  
La senyora Mercè Marín Planas, en la seva qualitat d’Alcaldessa i en nom i 
representació de l’Ajuntament de Montgat, amb CIF P0812500G  
 
El senyor Damià del Clot i Trias, en la seva qualitat d’Alcalde en nom i 
representació de l’Ajuntament de Vilassar de Mar, amb CIF P0821700B,  
La senyora Maite Viñals i Clemente en la seva qualitat d’Alcaldessa, en nom i 
representació de l’Ajuntament de Cabrils, amb CIF P0803000I,  
El senyor Isaac Salvatierra Pujol en la seva qualitat d’Alcalde, en nom i 
representació de l’Ajuntament de Tiana, amb CIF P0828200F,  
El senyor Joan Carles Garcia Cañizares, en la seva qualitat d’Alcalde i en nom i 
representació de l’Ajuntament de Tordera, amb CIF P0828400B.  
 
Totes les parts es reconeixen mútuament la capacitat jurídica i d’obrar necessària i 
suficient per formalitzar el present conveni de col·laboració, d’acord amb el que 
disposen l’article 86 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques, i a aquests efectes  
 
Manifesten  
I. Que, de conformitat amb el que disposa l’article 25.1 de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de les bases de règim local, el municipi, per a la gestió dels 
seus interessos i en l’àmbit de les seves competències, pot promoure activitats i 
prestar els serveis públics que contribueixin a satisfer les necessitats i aspiracions 
de la comunitat veïnal, d’acord amb els termes previstos en el mateix article 1.  
 
II. Que és competència pròpia dels municipis la promoció de la cultura, d’acord 
amb el que s’expressa en l’article 25.2.m) de la Llei 7/1985 esmentada.  
 
III. Que, des de fa disset anys, com a part de la promoció de la cultura 
específicament feta i adreçada al jovent, diferents ajuntaments de la comarca del 
Maresme han organitzat el Concurs de música Maresmusic.  
 
IV. Que, enguany, el Maresmusic és una de les accions que forma part dels plans 
i programes locals de joventut dels ajuntaments de Cabrils, El Masnou, Montgat, 
Vilassar de Mar, Tiana i Tordera. Aquest concurs té com a finalitat donar suport i 
promocionar els grups locals de música jove i té els objectius següents:  
 

1) Millorar la formació musical dels músics que participen del Maresmusic.  
2) Promocionar als músics i les formacions novells participants.  
3) Donar suport a la creació musical local i de la comarca.  
4) Fomentar la incorporació de músics emergents i novells als espais 

d’actuació musical del territori.  
 
V. Que l’Ajuntament de Tordera ha mostrat el seu interès per adherir-se a aquest 
Concurs i formar part dels ajuntaments organitzadors en aquesta edició del 2022.  
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VI. Que, conseqüentment, els ajuntaments de Vilassar de Mar, El Masnou, Tiana, 
Cabrils, Montgat i Tordera volen col·laborar en l’organització de la divuitena edició 
del Maresmusic, aquest any 2022, i, per tant, han convingut la subscripció del 
present conveni, el qual es regularà de conformitat amb els pactes següents:  
 
Acorden  
 
PRIMER. Objecte  
Aquest conveni té per objecte regular el règim d’obligacions derivat de la 
col·laboració dels ajuntaments de Cabrils, El Masnou, Montgat, Tiana, Vilassar de 
Mar i Tordera en l’organització de la divuitena edició del Maresmusic aquest any 
2022, i l’encàrrec a l’Ajuntament del Masnou de la coordinació de l’organització i 
execució de la divuitena edició d’aquest Concurs, amb les condicions que s’hi 
indiquen.  
 
SEGON. Vigència  
La vigència d’aquest conveni s’estén des de la data de la seva signatura fins al 
compliment de l’objecte del conveni i, en tot cas, no més enllà del 31 de desembre 
de 2022.  
 
TERCER. Delegació de competències  
Mitjançant l’establiment d’aquest conveni, els ajuntaments de Vilassar de Mar, 
Cabrils, Tiana, Montgat i Tordera encarreguen a l'Ajuntament del Masnou la 
coordinació de l’organització i execució de la divuitena edició d’aquest Concurs, 
pels seus propis mitjans o a través de la contractació de serveis i 
subministraments externs.  
 
QUART. Acceptació de la delegació.  
De conformitat amb el que determina l'article 50.19 en relació amb l'article 
114,ambdós del Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les 
entitats locals, aprovat per Reial Decret 2.568/1.986, de 28 de novembre, 
l'Ajuntament del Masnou ratificarà aquest conveni i acceptarà la delegació 
expressada mitjançant acord de l'Ajuntament en Ple en la propera sessió que 
aquest celebri.  
 
CINQUÈ. Actuacions i obligacions de l’Ajuntament del Masnou  
L’Ajuntament del Masnou assumeix el compromís d’organització que comprèn:  
 

a) L’elaboració d’unes bases per al concurs, que seran aprovades per l’òrgan 
corresponent de cada ajuntament, prèvia conformitat de les regidories 
responsables en matèria de joventut dels altres quatre ajuntaments.  

b) La difusió de la convocatòria en l’àmbit del seu municipi.  
c) La gestió de les inscripcions al municipi del Masnou.  
d) La realització d’ activitats de formació per als músics participants.  
e) La realització d’accions de promoció dels grups locals participants.  
f) L’organització d’un concert que suposarà la selecció final dels grups o 

solistes guanyadors segons el que determinin les bases.  
g) La realització d’un concert que suposarà el premi local per als grups 

participants dels pobles organitzadors.  
 
SISÈ. Actuacions i obligacions dels ajuntaments de Cabrils, Vilassar de Mar, 
Tiana, Montgat i Tordera  
Mitjançant l’establiment d’aquest conveni, els ajuntaments de Cabrils, Vilassar de 
Mar, Tiana, Montgat i Tordera es comprometen a:  

a) Fer les aportacions que escaigui per a l’elaboració de les bases del 
concurs, des de  

b) les corresponents regidories responsables en matèria de joventut.  
c) La difusió de la convocatòria en l’àmbit del seu municipi.  
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d) La gestió de les inscripcions als municipis respectius.  
e) La realització d’accions de promoció dels grups locals participants.  
f) La realització d’un concert que suposarà el premi local per al guanyador 

dels grups  
g) participants dels pobles organitzadors.  

 
SETÈ. Actuacions i obligacions de totes les parts.  
La selecció de membres del jurat prevista a les bases del concurs es realitzarà de 
manera conjunta entre els ajuntaments participants en l’organització de la 18a. 
Edició del Maresmusic.  
 
VUITÈ. Règim econòmic del conveni.  
L’import global total de la despesa prevista en concepte d’organització del 
Maresmusic és d’un import màxim de 12.000 €. Cadascun dels ajuntaments que 
signen aquest conveni es comprometen a aportar a l’Ajuntament del Masnou un 
import màxim de 2.000 € en concepte de participació.  
 
Una vegada signat aquest conveni els ajuntaments de Cabrils, Vilassar de Mar, 
Tiana Montgat i Tordera, faran una transferència a l’Ajuntament del Masnou per 
l’import assenyalat, al número de compte ES90 2100 0064 8902 0030 1149 en la 
que s’inclourà com a concepte de la transferència: Aportació econòmica per les 
despeses del Maresmusic 2022.  
L'Ajuntament del Masnou destinarà els crèdits generats amb l’aportació de la resta 
d’ajuntaments i amb la seva pròpia aportació a cobrir les despeses derivades de 
l’organització del concurs.  
 
Una vegada fetes les contractacions escaients, correspondrà a l’Ajuntament 
coordinador comunicar a la resta d’Ajuntaments signants del conveni l’import 
global definitiu de la despesa de l’organització de la 18a edició del Maresmusic 
2022, i per tant la part proporcional que correspon als ajuntaments que signen el 
conveni hauran d’aportar a l’Ajuntament coordinador en concepte de participació.  
 
L’Ajuntament del Masnou elaborarà, una vegada dutes a terme totes les activitats 
previstes, una memòria justificativa d’aquestes activitats i de les despeses 
generades, que farà arribar a les regidories responsables en matèria de joventut 
dels altres cinc ajuntaments que signen aquest conveni, junt amb la corresponent 
certificació de la intervenció municipal.  
 
NOVÈ. Seguiment del conveni.  
Per a vetllar pel seguiment i compliment de l’objecte d’aquest conveni, els 
Ajuntaments de Montgat, Cabrils, Vilassar de Mar, Tiana, El Masnou i Tordera 
establiran, de mutu acord, una comissió de seguiment formada per un 
representant tècnic de cadascun dels sis ajuntaments que signen aquest conveni.  
 
Aquesta comissió coordinarà les relacions entre totes les parts.  
 
Aquesta comissió es reunirà, prèvia convocatòria de la regidora delegada en 
matèria de Joventut de l’Ajuntament del Masnou, les vegades que siguin 
necessàries per tal de dur a terme el seguiment de l’organització del concurs. A 
més, aquesta comissió resoldrà els problemes d’interpretació i compliment que es 
puguin plantejar respecte aquest conveni.  
 
DESÈ. Extinció del conveni.  
El conveni s’extingirà pel compliment de les actuacions que en constitueixen 
l’objecte, o perquè s’ha incorregut en causa de resolució.  
 
ONZÈ. Causes de resolució del conveni.  
Són causes d’extinció del present conveni les següents:  
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1. El transcurs del termini de vigència del conveni sense que se n’hagi 
acordat la pròrroga.  

2. L’acord unànime de tots els signants.  
3. L’incompliment de les obligacions i els compromisos assumits per part 

d’algun dels signants:  
a. En aquest cas, qualsevol de les parts pot notificar a la part 

incomplidora un requeriment perquè compleixi en un termini 
determinat les obligacions o els compromisos que es consideren 
incomplerts. Aquest requeriment s’ha de comunicar al responsable 
del mecanisme de seguiment, vigilància i control de l’execució del 
conveni i a les altres parts signants.  

b. Si, un cop transcorregut el termini indicat en el requeriment, 
l’incompliment persisteix, la part que el va adreçar ha de notificar a 
les parts signants la concurrència de la causa de resolució i el 
conveni s’entén resolt.  

4. Per decisió judicial declaratòria de la nul·litat del conveni.  
5. Per qualsevol altra causa diferent de les anteriors prevista en el conveni o 

en altres lleis.  
 
En cap cas, l’extinció generarà cap dret a indemnització a cap de les parts.  
 
DOTZÈ. Legislació aplicable.  

 Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de bases de règim local.  
 Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.  
 Decret Legislatiu 2/2003, del text refós de la Llei Municipal i de règim local 

de Catalunya.  
 Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, 

activitats i serveis dels ens locals  
 
TRETZÈ.- Règim jurídic i administratiu del conveni.  
El present conveni està exclòs de l’àmbit d’aplicació de la llei 9/2017 de 8 de 
novembre, de contractes del sector públic, d’acord amb el seu article 6.2.  
 
CATORZÈ.- Naturalesa del conveni i jurisdicció aplicable.  
Aquest conveni té naturalesa administrativa i les parts es comprometen a intentar 
resoldre de forma amistosa qualsevol desacord que sorgeixi en relació amb la 
interpretació i l’execució d’aquest conveni. En cas que sorgeixin qüestions 
litigioses derivades de l’aplicació d’aquest conveni, serà competent la jurisdicció 
contenciosa administrativa.  
 
I en prova de conformitat les parts signen aquest conveni, a un sol efecte.  
 
Per l’Ajuntament de Vilassar de Mar  Sr. Damià del Clot i Trias 
Per l’Ajuntament de El Masnou  Sr. Jaume Oliveras i Maristany  
 
Per l’Ajuntament de Montgat Sra. Mercè Marín Planas 
Per l’Ajuntament de Cabrils  Sra. Maite Viñals i Clemente”  
 
Per l’Ajuntament de Tiana Sr. Isaac Salvatierra Pujol  
Per l’Ajuntament de Tordera Joan Carles Garcia Cañizares 

 
Tercer. Facultar a l’alcalde per a la signatura d’aquest conveni. 
 
Quart. Aprovar les bases reguladores del concurs de música jove per a l’edició de l’any 
2022, d’acord amb el text íntegre següent: 
 

18a edició Bases del CONCURS DE MÚSICA JOVE 2022 
    (Cabrils, El Masnou, Montgat, Tiana, Tordera i Vilassar de Mar) 

 



Acta del Ple de l'Ajuntament del Masnou Sessió núm. PLE2022000007  16 de juny de 2022

 

26 

El Concurs de Música Jove del Maresme és una de les accions dels plans locals 
de joventut dels Ajuntaments de Cabrils, El Masnou, Montgat, Tiana, Tordera i 
Vilassar de Mar. Aquest concurs té com a finalitat, donar suport i promocionar els 
grups locals de música jove emergents.  
  
Els objectius d’aquest concurs són: 
  

 Millorar la formació musical dels músics que participen al concurs.  

 Promocionar als músics i les formacions novells participants.  

 Donar suport a la creació musical local i de la comarca. 

 Fomentar l’ incorporació de músics emergents i novells als espais d’actuació 
musical del territori. 

 Fomentar la participació de la dona en el món de la música  
 
El concurs es regirà per les bases següents:  
 
BASES 

 
1.- Aspectes generals  
El concurs és obert a qualsevol estil i gènere musical.  

1) Es valorarà, en les cançons presentades, l’ús de la llengua catalana i que 
siguin temes propis.  

2) Com a criteri de selecció es tindrà en compte l’originalitat i la qualitat de les 
propostes musicals.  

3) Es valorarà la presència de les dones dins de les formacions musicals. 
 
2.-  Qui hi pot participar?  
Hi poden participar tots aquells grups o solistes que compleixin els requisits 
següents:  

 Els/les components dels grup o solistes dels quals tinguin edats compreses 
entre els 16 i 30 anys i com a mínim una d’elles estigui empadronada a un 
dels municipis del Maresme. (S’admet que alguna persona sigui menor o 
major de les edats indicades, sempre que la majoria de components del grup 
estiguin dins d’una de les categories. En tot cas, l’edat mínima és de 14 anys 
i la màxima, de 35 anys) 

 El grup ha de designar una persona de contacte, que en serà̀ la interlocutora. 
Aquesta persona ha de ser major de 16 anys. 

 L’organització valorarà si exclou algun grup inscrit si no compleix el requisit 
de grup emergent, considerant com a emergent aquell grup de música sense 
cap tipus de contractació professional.  

 Els grups o solistes guanyadors/es en anteriors edicions es podran tornar a 
presentar sempre que compleixin els requisits de les bases. 

 
3.- Inscripcions  
 
Les inscripcions es podran fer directament a la Web del concurs adjuntant la 
documentació que s’indica a la inscripció. 
Una vegada s’ha realitzat la inscripció mitjançant la pàgina Web 
www.maresmusic.cat, tots els grups i artistes hauran d’adreçar-se al PIJ (Punt 
d’Informació Juvenil) d’un dels municipis organitzadors, de manera presencial, per 
portar la documentació que s’indiqui a la inscripció. 
El període d’inscripcions s’informarà a la Web del concurs www.maresmusic.cat i 
serà sempre major de 20 dies naturals. 
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4.-  Selecció de finalistes 
Un jurat especialitzat valorarà les cançons presentades per tots els grups i 
seleccionarà fins a un màxim de cinc grups que passaran directament a la fase 
final. 
Es seleccionaran dos grups de reserva per si alguna de les formacions 
seleccionades no pogués actuar. La decisió del Jurat es comunicarà als grups 
seleccionats. També es comunicarà la decisió del Jurat a la resta dels grups 
participants no seleccionats. A la pàgina web del Concurs també es farà 
seguiment d’aquesta selecció. 
 
5.-  Jurat  
El Jurat estarà presidit pel regidor o regidora de joventut de l’Ajuntament del poble 
organitzador de l’edició corresponent i estarà constituït per tres persones 
relacionades amb l’àmbit musical escollides per la regidoria de joventut de 
l’ajuntament organitzador amb l’acord de la resta dels ajuntaments i per una 
persona representant de la regidoria de joventut de l’ajuntament organitzador que 
farà la funció de secretari o secretària del jurat. El veredicte del jurat és 
inapel·lable.  
El jurat decidirà a quins grups atorgarà els premis d’una gravació audiovisual d’un 
concert, de la participació a una Fira Professional, de la contractació remunerada 
en un festival de música itinerant de Catalunya i del premi a la millor proposta de 
cada municipi. 
El procediment per escollir el grup o solista guanyador/a del premi consistent en 
l’adquisició de material musical, s’escollirà per votació popular a la fase final, i es 
durà a terme a través del sistema de votació òptim que l’organització consideri 
oportú, sempre que es garanteixi la regla “d’una persona = un vot”. Ordinàriament 
el sistema de votació es realitzarà omplint les paperetes de vot que es distribuiran 
entre el públic assistent a les actuacions dels grups musicals d’aquesta categoria. 
Un cop finalitzada la final l’organització serà l’encarregada de revisar i donar fe del 
recompte de vots de la votació popular. 
 
6.- Final en directe  
 
1) Els grups seleccionats pel Jurat, segons els criteris següents, participaran en el 
Concert final del Concurs: 

Originalitat del projecte Cohesió grupal 

Nivell d’afinació i so Qualitat de veu 

Qualitat d’interpretació en directe i 
posada en escena 

Qualitat de producció dels temes 
musicals 

 

2) Abans que es faci públic la llista dels grups finalistes s’informarà a la web 
www.maresmusic.cat de la data escollida per a la realització del concert de 
finalistes. 

3) Cada grup disposarà de 20 minuts d’actuació i de 10 minuts per al canvi. 
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4) L’organització facilitarà els equips de so, llum i backline bàsics, i garantirà els 
mínims de qualitat tècnica necessaris per al desenvolupament satisfactori del 
concert, sempre d’acord amb les necessitats demanades pels grups o solistes 
participants. 

5) A partir de la valoració́ de l’actuació́ en directe, el públic assistent (per votació́ 
popular) i a continuació́ el Jurat decidiran el grups o solistes guanyadors/es . 

6) L’organització es reserva el dret de modificar el format del concert de la final en 
cas que la situació epidemiològica així ho requereixi segons les mesures 
aplicades pel PROCICAT en el moment de la realització. 

7.- Notes addicionals 

1) El jurat pot declarar els premis deserts. 
2) L’organització farà un seguiment periòdic del concurs. 
3) S’organitzarà unes jornades formatives durant el 2022 (www.maresmusic.cat) 

per a les persones participants i públic en general. Hi haurà una jornada de 
formació musical abans del concert de finalistes. 

4) Els grups que participin en el concurs cedeixen els drets de les obres 
presentades i dels concerts en directe a l’organització del Concurs per a 
finalitats promocionals i no comercials. 

5) La inscripció al Maresmusic 2022 implica l’acceptació d’aquestes bases. 
6) Tots els grups participants seran inclosos en una base de dades compartida 

per les regidories de joventut dels Ajuntaments de Cabrils, El Masnou, 
Montgat, Tiana, Tordera i Vilassar de Mar, i se’ls tindrà en compte a l’hora 
d’organitzar activitats musicals en aquestes poblacions. 

7) Es contemplarà la possibilitat de cobrir la baixa d’algun membre del grup 
sempre i quan aquesta baixa estigui degudament justificada. 

8) Qualsevol qüestió no prevista en aquestes bases serà valorada i resolta per 
l’organització. 

 
8.- Premis  

 Premi consistent en la gravació audiovisual d’un concert en directe en 
un estudi o plató de TV o gravació d’un videoclip fora d’estudi, per un valor 
de 2.000€. 

 Premi consistent en la participació a una Fira Professional amb 
assessorament i acompanyament d’una empresa del sector per donar 
suport al “management”, per un valor de 500€. 

 Premi consistent en la contractació remunerada en un festival de 
música itinerant de Catalunya, per un valor de 400€. 

 Premi consistent en l’adquisició de material musical. S’escollirà per 
votació popular durant les actuacions, per un valor de 500€. 

 Premi local a la millor proposta de cada municipi organitzador, dirigit a 
grups o solistes participants i residents a Cabrils, el Masnou, Montgat, 
Tiana, Tordera i Vilassar de Mar. Els participants tenen accés a un premi a 
la millor proposta musical de cada municipi, encara que no sigui 
seleccionada per a la fase final del concurs. El grup seleccionat serà 
escollit per una persona representant de cada ajuntament. Cadascun dels 
municipis organitzadors podran atorgar el premi de la millor proposta de 
cada municipi a càrrec de les partides pressupostàries de cada 
ajuntament, en concepte d’una actuació a les festes majors del seu 
municipi o cicle musical municipal, per un valor de 600€. 
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9.- Protecció de dades 
 

 En compliment del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, 
de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al 
tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i la Llei 
Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades i garantia dels drets 
digitals, us informem que els Ajuntaments organitzadors com a responsables del 
tractament de les dades dels participants del Concurs de música Maresmusic 
2022, tractarà les dades amb tota la confidencialitat i aplicant les mesures de 
seguretat que corresponguin. 

 De conformitat amb el què es disposa en l’art. 4.11 del Reglament (UE) 2016/679, 
en correlació amb l’art. 6è de la LPD, s’entén per consentiment de l’afectat tota 
manifestació de voluntat lliure, específica, informada e inequívoca per la qual 
aquest accepta, ja sigui mitjançant una declaració o una clara acció afirmativa, el 
tractament de dades personals que li afecten. 

 Les persones inscrites hauran de retornar la fitxa d’inscripció amb la informació 
relativa al tractament de les dades personals i el consentiment exprés e 
inequívoc de les persones interessades , i supòsits en que la llei així ho 
exigeixi, per a la captura i tractament de la seva imatge i veu, durant la 
participació o presència en el concurs, així com la seva difusió a través de la 
web, xarxes socials i dels mitjans de comunicació municipals, d’acord amb el què 
preveu l’art 6è- Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre. 

 Les dades facilitades seran tractades legítimament en base al consentiment 
prestat en la inscripció al Concurs de música Maresmusic 2022 i en compliment 
de les funcions públiques pròpies de l’entitat, per gestionar la inscripció, 
participació i comunicacions amb els participants al concurs . 

 Un cop finalitzat el concurs les seves dades seran conservades únicament per al 
compliment de les normatives aplicables i per atendre possibles reclamacions, 
però no seran utilitzades per a cap altra finalitat que no sigui per difondre les 
propostes musicals presentades. 

 Les persones interessades, en cas de desitjar-ho podran exercir els seus drets 
d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament davant de 
l’Ajuntament organitzador de forma presencial per instància genèrica a 
AJUNTAMENT DEL MASNOU. Prat de la Riba, 1 - 08320 El Masnou (Barcelona). 
E-mail: dpd@elmasnou.cat  

 Així mateix recordem que en cas de considerar que els seus drets de protecció de 
dades han estat vulnerats pot presentar una reclamació davant l’Autoritat 
Catalana de Protecció de Dades (www.apd.cat). 
 

10.- Consignació pressupostària 
 

La concessió dels premis regulats en aquestes bases estarà condicionada a 
l’existència de crèdit adequat i suficient en el moment de la resolució 
d’atorgament, d’acord amb el que preveu l’art 9è de l’ordenança general de 
subvencions de l’Ajuntament del Masnou. 
 

11.- Publicació d’aquestes bases i convocatòria 
 L’extracte d’aquestes bases i de la convocatòria que es realitzi anualment 

es publicarà a la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS) 
https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/ge/es/convocatories, BOP i al 
web municipal. 

 El fet de concursar implica la total acceptació d’aquestes bases. 
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12.- Vigència 
 La vigència d’aquestes bases finalitzaran un cop atorgats els premis per la 

present edició del Concurs de Música Maresmusic 2022 mentre no es 
modifiquin o es deroguin. 

 Les presents bases entraran en vigor l’endemà de la seva publicació al 
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona-BOP. 

 Les present bases podran ser impugnades davant els Jutjats contenciosos 
administratius de Barcelona, en el termini de dos mesos des de la 
publicació en el BOP. 

 
Cinquè. Iniciar l’expedient de modificació de crèdit, mitjançant la generació de crèdit per 
ingrés extraordinari, per un import de 10.000 euros, a l’aplicació pressupostària de CV 
23125 22699. 
 
Cinquè. Autoritzar una despesa de 12.000 euros en concepte d’organització i 
desenvolupament del concurs amb càrrec a l’aplicació pressupostaria CV 23125 22699 
Activitats Joventut. 
 
Setè. Publicar les bases esmentades a la Base de Dades Nacional de Subvencions 
(BDNS), BOP i al web municipal. 
 
Vuitè. Notificar els presents acords als ajuntaments de Cabrils, Montgat, Tiana, Tordera i 
Vilassar de Mar, així com a la intervenció municipal.” 
 
Resultat:  Aprovat per 20 vots a favor.  
 
Votació 
Els grups municipals d’ERC-AM-AM (9 regidors), PSC-CP (3 regidors), Fem Masnou (3 
regidors), JxCAT-UNITS (2 regidors), Cs (2 regidors) i CUP-AMUNT (1 regidora), hi voten 
a favor. 
 
14. - Resolució de les al·legacions presentades i aprovació provisional del Pla 
Especial d’Ordenació de façanes i espais comunitaris del conjunt residencial Bell 
Resguard del Masnou. 
 
Les intervencions corresponents a aquest punt de l’ordre del dia es troben enregistrades a la videoacta. Es poden 
consultar a l’enllaç següent: 
 
http://videoacta.elmasnou.cat?meeting=video_202206161903000000_FH.mov&topic=14 
 
Acord: 
 
“Per acord de la Junta de Govern Local de data 29 de juliol de 2021 es va aprovar 
inicialment el Pla Especial d’Ordenació de façanes i espais comunitaris del conjunt 
residencial Bell Resguard del Masnou, redactat per Fortià Arquitectes, per encàrrec de 
l’Ajuntament del Masnou, el qual es va exposar a informació pública pel termini d’un mes i 
es va sol·licitar informe sectorial al Departament de Cultura de la Generalitat de 
Catalunya.  
 
Durant el termini d’informació pública es van presentar escrits d’al·legacions, dels quals hi 
ha dos grups amb un contingut idèntic: 
 

- Un primer grup en el que s’al·lega el següent:  
 
 El Pla Especial vulnera els principis de racionalitat, coherència urbanística i 

d’interdicció de l’arbitrarietat dels poders públics.  
 El Pla Especial vulnera el principi de proporcionalitat. 
 Manca de motivació del Pla Especial.  
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 Omissió del procés de participació ciutadana. 
 L’abast de la suspensió de llicències és il·legal. 
 La Disposició final és nul·la de ple dret.  

 
- Un altre grup amb les al·legacions següents:  

 
 El pla no fa menció a la protecció de la integritat del balcó, les seves 

dimensions i possibles modificacions. 
 Incoherència greu en la regulació de les baranes en l’article 2.3. La barana 

pot passar per fora del cos de les jardineres que estan situades als laterals 
dels balcons sempre que es puguin garantir les condicions de seguretat i 
d’acord amb l’article 1.1, suposant una important modificació. 

 Suspensió de llicències, es demana la seva reconsideració per poder realitzar 
obres de seguretat de l’edifici. 

 
Amb data 6 d’octubre de 2021 va tenir entrada l’escrit d’al·legacions presentat pel senyor 
Romà López Bolart, actuant en nom i representació del Grup Municipal de Junts per 
Catalunya, Units Pel Masnou, en el qual manifestava, en síntesi el següent:  
 

 L’Ajuntament promou el referit pla per atorgar una protecció d’interès urbanístic 
inexistent al conjunt del Bell Resguard i va contra els seus propis actes, tenint en 
compte que en la tramitació de la modificació puntual del Pla general d’ordenació 
urbana del Masnou, en els sectors PE4 Can Barnades i PE6 Joan Roig, pg. Joan 
Carles I, Vallromanes i Parc del Mil·lenari ha negat el valor arquitectònic de la 
Masia de Can Barnades, perquè no es troba en el llistat de béns precatalogats del 
Pla General, i el referit conjunt tampoc hi és. 

 Manca de coherència en obligar als propietaris dels edificis inclosos en l’àmbit del 
Pla Especial a reposar els elements de la façana amb els mateixos materials que 
es van utilitzar en origen i que actualment es troben afectats per patologies. 

 Ocultisme i manca de participació ciutadana, en no celebrar reunions prèvies amb 
el veïnat afectat.   

 La suspensió de llicències dictada provoca que no es puguin substituir els 
elements que es troben en mal estat. 

 
Amb data 7 d’abril de 2022 el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya ha 
emès informe favorable al document, amb les consideracions següents:  
  

- Convé que el document incorpori un estudi més acurat a nivell històric i 
arquitectònic (que inclogui l’anàlisi de l’enjardinament i de la urbanització) per 
poder determinar els elements originals, alhora que justificar degudament el valor 
patrimonial del conjunt, i concretar quins són els elements amb valors patrimonials 
més rellevants que convé preservar. 
 

- Per altre costat, i en base a aquest estudi, i a les patologies que presenten els 
elements de la façana, convindria establir certa flexibilitat en les futures 
intervencions, de manera justificada, per poder incorporar l’ús d’elements, 
tècniques i materials contemporanis per tal garantir la viabilitat de les futures 
actuacions amb l’objectiu de cercar solucions constructives amb criteris de 
sostenibilitat, racionalitat constructiva, ús, manteniment i eficiència energètica 
alhora que salvaguardar els valors patrimonials del conjunt. 
 

- Així mateix, i pel que fa a les intervencions en la urbanització i enjardinament, es 
considera adequat permetre certa flexibilitat, per tal de garantir la millora del seu 
funcionament i ús. 

 
Amb data 31 de maig de 2022 l’arquitecte municipal ha emès informe en relació amb les 
al·legacions presentades en el qual manifesta textualment el següent:  
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“ANTECEDENTS  
 
Per acord de la Junta de Govern Local de data 29 de juliol de 2021 es va aprovar 
inicialment el Pla Especial d’Ordenació de façanes i espais comunitaris del conjunt 
residencial Bell Resguard del Masnou, redactat per Fortià Arquitectes, per encàrrec de 
l’Ajuntament del Masnou. 
 
El qual es va exposar a informació pública pel termini d’un mes i es va sol·licitar informe 
sectorial al Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.  
 
Durant el termini d’informació pública es van presentar escrits d’al·legacions, que es 
poden dividir en dos grups:  
 

- Les al·legacions presentades per la Comunitat de Propietaris general del Bell 
Resguard, les comunitats de propietaris de cada escala dels edificis objecte del 
Pla Especial i la Comunitat de Propietaris de la Riera del Bell Resguard, a les que 
s’adjunta un informe pels arquitectes superiors Sra. (.../...) i Sr. (.../...). Diferents 
particulars també van presentar escrits al·legacions amb el mateix contingut que 
aquests però exposat de forma més sinòptica.  
 

- Un segon grup amb un contingut molt diferent al dels anteriors.  
 
En aquest informe només de donarà resposta a les al·legacions de naturalesa tècnica.  
 

- Pel que fa als escrits d’al·legacions presentats per la Comunitat de Propietaris 
general del Bell Resguard, les comunitats de propietaris de cada escala dels 
edificis objecte del Pla Especial i la Comunitat de Propietaris de la Riera del Bell 
Resguard i altres particulars, i més concretament, en resposta a l’informe que s’hi 
adjunta emès pels arquitectes (.../...) i Sr. (.../...), negant el valor patrimonial del 
conjunt i justificant la inviabilitat de les solucions tècniques contingudes en el Pla 
Especial per a les patologies detectades, s’ha de  manifestar el següent:   

 
1. L’informe fa esment a un criteri aleatori en l’establiment del règim de protecció, 

al·legant que no s’ha fet un anàlisi previ detallat amb criteris de ponderació. Es 
menciona que aquest no va ser inclòs en el Pla Especial de Protecció  de 
Patrimoni Històric i Artístic del municipi del Masnou, aprovat inicialment al 2012. 
Per últim argumenta que el projecte no s’engloba en cap període històric. 

 
El Pla Especial d’Ordenació de façanes i espais comunitaris del conjunt 
residencial Bell Resguard al Mansou, justifica l’establiment del règim de protecció, 
en tractar-se d’un conjunt amb unes particularitats úniques al municipi, i l’autoria 
del mateix.  
 
D’acord a la Llei d’Urbanisme i el seu Text Refós de l’any 2012, un PEU, és una 
figura de planejament derivat, aquests poden ser redactats per a la protecció dels 
valors del territori sempre i quan la motivació dels mateixos sigui  la recuperació i 
millora del paisatge urbà; la millora d'àmbits rurals; o la protecció i la millora del 
medi natural i del paisatge.  
 
Així doncs la tramitació  d’un PEU és la via urbanística per a l’establiment d’un 
grau de protecció a un element arquitectònic no inclòs prèviament al Pla Especial 
de Protecció  de Patrimoni Històric i Artístic del municipi del Masnou. 
 
Basant-me amb allò que l’informe redactat pels arquitectes (.../...) i Sr. (.../...), 
respon a la categorització de: 
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conjunts que presenten un elevat grau d’uniformitat i de coherència formal per la 
seqüència i agrupaments en que es troben i per les característiques constructives i 
arquitectòniques pròpies d’un període històric que els fa veure avui com unitaris. 
 
A més el conjunt clarament s’engloba en el període històric: 
 
Època contemporània. Segle XX (modernisme, noucentisme, art déco, 
arquitectures del formigó armat i de l’acer, del mur cortina, racionalisme, 
funcionalisme, noucentisme de postguerra, estils postmoderns, 
deconstructivisme...). 
 
La motivació del Pla es reforça amb l’informe emès pel Departament de Cultura de 
la Generalitat de Catalunya que confirma el valor del conjunt arquitectònic i és 
favorable a la seva conservació.  
 
Així doncs queda clarament justificada la idoneïtat en l’establiment del grau de 
protecció en el conjunt de Bell Resguard, degut a les característiques particulars 
del mateix. 
 
Es proposa la desestimació de l’al·legació. 

 
2. L’informe fa menció a un conjunt de punts de la normativa plantejada al PE. 

 
Panells de barana dels balcons: 
Aquests panells aporten la seva imatge icònica amb atributs purament cromàtics 
però no a partir del material emprat que és substituïble per un material d’aparença 
similar, menys pesant, de més viable col·locació i amb bon comportament davant 
les moltes patologies que ha comportat i comporta. 
 
El text proposat per a l’aprovació provisional recull aquest aspecte no limitant la 
renovació a cap solució constructiva concreta: 
 
La reparació o substitució dels elements de formigó armat que conformen el 
ampits jardineres dels balcons i façanes s’haurà de fer de tal manera que la 
solució adoptada garanteixi que la coincidència en el temps de la nova proposta i 
de la proposta original sigui percebuda des de la via pública com a igual pel que fa 
a la forma i als atributs d’aparença externa com la textura, el color i la brillantor 
entre d’altres. 
 
S’estima l’al·legació i s’incorpora el canvi al text per aprovar. 
 
Fàbrica pintada de blanc: 
 
Aquesta característica no aporta cap tret diferencial a l’edifici, la seva elecció és 
exclusivament estètica, fins i tot desvirtua l’aparença del material pur i es fruit de 
molts despreniments de la pintura que implica un manteniment extra i que 
reiteraria la patologia al llarg del temps. 
 
Els paraments de fàbrica pintada, aporten un contrast de color amb les baranes 
dels balcons, a més d’aportar textura i ritme a un parament opac de grans 
dimensions, generant un ordre amb les franges de forjat també vistes. Actualment 
els catàlegs de pintures incorporen tipologies més adients i de més durabilitat per 
a paraments ceràmics. 
 

 Es proposa la desestimació de l’al·legació. 
 

Gelosia de nuclis de comunicació: 
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Aquest element de façana és molt habitual en innumerables exemples de 
l’arquitectura convencional. 
 
Aquest parament ofereix una estètica concreta a les façanes que s’ha de 
conservar a fi de no desharmonitzar el conjunt. 
 
Es proposa la desestimació de l’al·legació. 
 
Barana metàl·lica: 
 
Les baranes es dissenyen per donar major transparència a tota l’alçada que 
hauria de tenir la placa de formigó. La seva substitució hauria d’acomplir la 
normativa vigent en primer terme a més de possibilitar la seva substitució per un 
material més resistent al medi marí. 
 
La barana s’adequarà a l’alçada mínima establerta d’acord a la normativa vigent, 
aquesta s’haurà de protegir amb pintures especials per a medi marí.  
 
S’estima l’al·legació i s’incorpora el canvi al text per aprovar. 
 
Ampits d’obertures en façanes i fusteries exteriors: 
 
Cal aconseguir que l’aigua de pluja, que en l’actualitat s’acumula en la cara 
superior de l’ampit, evacuï cap a l’exterior mitjançant un element en pendent cap a 
l’exterior, de manera que l’aigua de pluja regalimi cap a l’exterior, en lloc 
d’acumular-se. 
 
S’estima l’al·legació i s’incorpora el canvi al text per aprovar: 
 
“Art. 2.7 Material a emprar als ampits de finestres 

La solució proposada per a la seva intervenció per tal de reduir l’impacte sobre 
l’aparença exterior alhora de resoldre els problemes d’acumulació d’aigua de 
pluja, és mitjançant un element petri de color blanc.  

Aquesta peça amb un gruix màxim d’un centímetre a la banda exterior i amb certa 
pendent actuarà a mode d’escopidor, la volada màxima d’aquest element respecte 
el pla exterior de façana serà de 5 mm.” 

Art 3.1 Pèrgoles i cossos tancats: 
 
No es permetrà la col·locació de cap pèrgola ni de cossos tancats que alterin la 
imatge de la façana i del conjunt originals.  
 
Aquesta proposta és aplicable per a elements de nova creació però no per aquells 
que s’han consolidat amb el temps i és regulable mitjançant ordenança. 
 
S’estima l’al·legació i s’incorpora el canvi al text per aprovar: 
 
“A partir de l’aprovació definitiva d’aquest Pla especial no es permetrà la 
col·locació de cap pèrgola ni de cossos tancats que alterin la imatge de la façana i 
del conjunt original, ni la substitució de pèrgoles i cossos tancats existents.” 
 
Art. 6.2 Escales d’accés: 
 
Es conservarà l’esgraonat de pedra artificial amb contrapetja de ceràmica vidriada 
en consonància amb el color assignat al bloc. Les baranes metàl·liques 
incorporades a les escales hauran de ser de color negre (RAL 7021). 
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Sobre aquesta condició ha de prevaldre la normativa vigent en matèria de 
seguretat d’utilització (antilliscant) prevista en la normativa d’edificació. 
 
S’estima l’al·legació i s’incorpora el canvi al text per aprovar: 
 
“Es conservarà l’esgraonat de pedra artificial amb contrapetja de ceràmica 
vidriada amb l’estètica existent en consonància amb el color assignat al bloc. Les 
baranes metàl·liques incorporades a les escales hauran de ser de color negre 
(RAL 7021). Tanmateix, es podran mantenir les escales de graons de petja i 
contrapetja del mateix material existents, però qualsevol modificació que es realitzi 
haurà de retornar l’element a la forma i als atributs d’aparença externa originals.” 
 
Art. 7.3 Espècies vegetals 
 
No es podrà plantar cap espècie nova que no hi sigui actualment. Aquestes han 
creat ja un ambient exòtic, dens i acollidor que forma part de la imatge de conjunt. 
 
Es oportú especificar que no s’escau exigir l’impediment de noves plantacions, 
sempre i quan aquestes siguin autòctones i decidides de comú acord per la 
comunitat de propietaris. 
 
S’estima l’al·legació i s’incorpora el canvi al text per aprovar: 
 
“Art. 7.4 Espècies Vegetals 
 
Les actuacions d’enjardinament i urbanització preservaran, en la mesura del que 
sigui possible i raonable, les especies vegetals originaries de l’antiga finca i del 
conjunt construït, per tal de mantenir l’ambient exòtic, dens i acollidor que 
conforma l’entorn.” 

 
- En quant a les al·legacions amb contingut tècnic que formen part del segon grup 

d’escrits, s’ha de manifestar el següent:  
 
 El pla no fa menció a la protecció de la integritat del balcó, les seves 

dimensions i possibles modificacions. 
 
Queda recollit en l’article 1.1 de la Normativa la protecció total de la forma i la 
volumetria exterior de l’edifici, no permetent cap modificació dels balcons. 
 
Es proposa la desestimació de l’al·legació. 

 
 Es produeix una incoherència greu en la regulació de les baranes, en l’article 

2.3, la barana pot passar per fora del cos de les jardineres que estan situades 
als laterals dels balcons sempre que es puguin garantir les condicions de 
seguretat i d’acord amb l’article 1.1, suposant una important modificació.  

 
 La regulació que es fa en el document de la barana no és considera un canvi 

substancial en la imatge del conjunt, ja que la barana haurà de seguir la 
mateixa estètica i alçada, alhora de garantir la seguretat enfront al risc de 
caiguda.  
 
Es proposa la desestimació de l’al·legació. 

 
Les modificacions introduïdes en el document com conseqüència a l’estimació 
d’al·legacions, no suposa una modificació substancial respecte al Pla aprovat 
inicialment.” 
 

CONCLUSIÓ 
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S’estimen o desestimen les diferents al·legacions en el sentit que consta en l’informe i les 
modificacions introduïdes en el document com conseqüència d’això, no suposa una 
modificació substancial respecte al Pla aprovat inicialment.” 
 
Amb data 31 de maig de 2022, la tècnica de gestió de l’Àrea de Territori, amb el vist i plau 
del secretari general de l’Ajuntament, ha emès informe jurídic en relació amb les 
al·legacions presentades amb contingut jurídic, en el qual es manifesta textualment el 
següent:  
 
“Antecedents: 
 
Per acord de la Junta de Govern Local de data 29 de juliol de 2021 es va aprovar 
inicialment el Pla Especial d’Ordenació de façanes i espais comunitaris del conjunt 
residencial Bell Resguard del Masnou, redactat per Fortià Arquitectes, per encàrrec de 
l’Ajuntament del Masnou. 
 
El qual es va exposar a informació pública pel termini d’un mes i es va sol·licitar informe 
sectorial al Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.  
 
Durant el termini d’informació pública es van presentar escrits d’al·legacions, dels quals hi 
ha dos grups amb un contingut idèntic: 
 

- Un primer grup, en el que s’ha de diferenciar un subgrup d’escrits d’al·legacions 
més extens, presentat per la Comunitat de Propietaris general del Bell Resguard, 
les comunitats de propietaris de cada escala dels edificis objecte del Pla Especial i 
la Comunitat de Propietaris de la Riera del Bell Resguard, en els quals s’al·lega el 
següent:   
 
 Es realitzen unes consideracions tècniques i s’adjunta un informe emès per 

un tècnic, negant el valor patrimonial del conjunt i justificant la inviabilitat de 
les solucions tècniques contingudes en el Pla Especial per a les patologies 
detectades.  

 Posteriorment, es realitzen un conjunt de consideracions jurídiques que, en 
síntesi, són les següents:  
 
 El Pla Especial vulnera els principis de racionalitat, coherència urbanística i 

d’interdicció de l’arbitrarietat dels poders públics.  
 El Pla Especial vulnera el principi de proporcionalitat. 
 Manca de motivació del Pla Especial.  
 Omissió del procés de participació ciutadana. 
 L’abast de la suspensió de llicències és il·legal. 
 La Disposició final és nul·la de ple dret.  

 
Tanmateix, van presentar escrits d’al·legacions un conjunt de particulars, el 
contingut dels quals és una versió resumida dels escrits presentats per les 
comunitats.  

 
- Un altre grup d’escrits amb les al·legacions següents:  

 
 El pla no fa menció a la protecció de la integritat del balçó, les seves 

dimensions i possibles modificacions. 
 Incoherència greu  en la regulació de les baranes, en l’article 2.3, La 

barana pot passar per fora del cos de les jardineres que estan situades als 
laterals dels balcons sempre que es puguin garantir les condicions de 
seguretat i d’acord amb l’article 1.1, suposant una important modificació. 

 Suspensió de llicències, es demana la seva reconsideració per poder 
realitzar obres de seguretat de l’edifici. 
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- Finalment, el grup municipal Junts per Catalunya, Units pel Masnou van presentar 
un escrit d’al·legacions, en el qual es manifesta, en síntesi, el següent:  
 

 L’Ajuntament promou el referit pla per atorgar una protecció d’interès 
urbanístic inexistent al conjunt del Bell Resguard i va contra els seus propis 
actes, tenint en compte que en la tramitació de la modificació puntual del 
Pla general d’ordenació urbana del Masnou  en els sectors PE4 Can 
Barnades i PE6 Joan Roig, pg. Joan Carles I, Vallromanes i Parc del 
Mil·lenari ha negat el valor arquitectònic de la Masia de Can Barnades, 
perquè no es troba en el llistat de béns precatalogats del Pla General, i el 
referit conjunt tampoc hi és. 

 Manca de coherència en obligar als propietaris dels edificis inclosos en 
l’àmbit del Pla Especial a reposar els elements de la façana amb els 
mateixos materials que es van utilitzar en origen i que actualment es troben 
afectats per patologies. 

 Ocultisme i manca de participació ciutadana, en no celebrar reunions 
prèvies amb el veïnat afectat.   

 La suspensió de llicències dictada provoca que no es puguin substituir els 
elements que es troben en mal estat. 

 
Resposta a les al·legacions:  
 
En aquest informe es donaran resposta a les al·legacions amb contingut jurídic, i ens 
remetem a l’informe emès per l’arquitecte municipal en resposta a les que tenen un 
contingut tècnic:  
 

- Pel que fa referència al primer grup d’al·legacions, presentat per les comunitats de 
propietaris dels edificis afectats i per algun particular: 
 

 El Pla Especial vulnera els principis de racionalitat, coherència urbanística i 
d’interdicció de l’arbitrarietat dels poders públics.  

 
En els escrits d’al·legacions es raona que aquesta vulneració es produeix perquè, al seu 
parer, el conjunt edificatori de Bell Resguard no ostenta valors patrimonials i edificatoris 
amb suficient singularitat com per a promoure el Pla Especial que ens ocupa i perquè la 
majoria de propostes tècniques que es proposen són inviables i es remet a un informe 
tècnic que acompanya els escrits d’al·legacions.  
 
Aquestes dues qüestions són objecte de l’informe emès per l’arquitecte municipal, però 
s’ha de dir el següent:  
 

 sobre el valor arquitectònic del conjunt del Bell Resguard, al marge d’estar 
degudament justificat en el document aprovat inicialment, ha estat reconegut en 
l’informe emès pel Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya durant 
el període d’informació pública 

 i, en relació amb la inviabilitat tècnica de les solucions proposades en el document 
aprovat inicialment, s’ha de dir que entre les possibles solucions tècniques que 
tindrien cabuda en el Pla Especial, estaria inclosa la que consta en els projectes 
presentats per les Comunitats dels números 1 i 5 del passeig del Bell Resguard 
per rehabilitar les seves façanes.  

 
Per tant, es proposa la desestimació d’aquesta al·legació.  
 

 Infracció del principi de proporcionalitat. 
 
Segons la seva opinió, els avantatges que suposa conservar determinats elements dels 
edificis objecte del present pla, no compensen els perjudicis que causa a la propietat, i 
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per aconseguir la uniformitat estètica seria suficient establir el mateix criteri estètic per a 
cadascuna de les llicències que vagin atorgant.  
 
Un cop reconeguts els valors patrimonials i edificatoris del conjunt del Bell Resguard (en 
el propi document aprovat inicialment, ratificat per l’informe del Departament de Cultura), 
la figura adequada per garantir el manteniment de la seva estètica i de la seva uniformitat 
és el Pla Especial, que té força normativa i que obliga per igual a totes les comunitats 
afectades.  
 
A la vista de l’exposat, es proposa la desestimació de l’al·legació.  
 

 Manca de motivació del Pla Especial.  
 
En el document aprovat inicialment, queda perfectament motivada la tramitació del Pla 
Especial, així com la seva oportunitat i conveniència. 
 
El fet de no estar d’acord amb la motivació continguda en el document, no implica que la 
seva tramitació i el seu contingut no estiguin justificats, de manera que es considera que 
s’ha de desestimar l’al·legació.  
 

 Omissió del procés de participació ciutadana.  
 
El procediment per aprovar les figures de planejament està previst en l’article 85 del  Text 
refós de la Llei d’Urbanisme, desenvolupat en el Reglament de la Llei d’Urbanisme, 
aprovat per decret 305/2006, de 18 de juliol.  
 
Ambdós textos legals només obliguen a realitzar el procés de participació ciutadana en el 
cas de revisions del Planejament General i no en el cas del planejament derivat, que és el 
que ens ocupa.  
 
No obstant, això tal i com els consta als al·legants, s’han mantingut nombroses reunions 
amb les diferents comunitats de propietaris i amb la Comunitat de Propietaris general del 
Bell Resguard per solucionar els problemes derivats de la necessitat de reparar les 
façanes dels edificis i, en el Pla Especial es recull la solució tècnica que constava en les 
dues llicències d’obres presentades per les comunitats de propietaris dels trèvol 1 i 5.   
 
Per tant, s’ha de desestimar l’al·legació presentada.  
 

 L’abast de la suspensió de llicències és il·legal, donat que es diu que en el 
Pla Especial se suspenia tot tipus de llicències, referides a l’àmbit territorial 
del Pla. 
 

Amb l’aprovació inicial de les figures de planejament obligatòriament s’ha de suspendre 
llicències i tramitacions, tal i com preveu l’article 73 del Text refós de la Llei d’Urbanisme, 
tal i com es va fer constar en l’acord d’aprovació inicial del Pla Especial d’Ordenació de 
façanes i espais comunitaris del conjunt residencial Bell Resguard del Masnou.  
 
Aquesta suspensió només afecta a les qüestions que són objecte del pla, és a dir, als 
elements de la façana que segons el document tenen valor com a patrimoni arquitectònic.  
 
Per altra banda, d’acord amb el que preveu l’article 102.4 del Decret 305/2006, de 18 de 
juliol pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme es poden concedir totes 
aquelles llicències que siguin conformes amb el planejament vigent i amb el que es troba 
en tramitació.  
 
Per tant, es considera que aquesta al·legació s’ha de desestimar.  
 

 La Disposició final del Pla Especial és nul·la de ple dret.  
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La Disposició Final del Pla Especial aprovat inicialment preveu que “serà obligatòria 
l’adaptació de totes les obres realitzades que no compleixin amb els paràmetres indicats 
en aquesta Normativa per a l’obtenció de qualsevol permís municipal d’obra a un 
habitatge.” 
 
Efectivament, aquesta Disposició final contravé el previst en l’article 207 del Text refós de 
la Llei d’Urbanisme, i per tant es proposa estimar l’al·legació i eliminar la referida 
Disposició Final.  
 

- En quant al segon grup d’al·legacions, es considera que totes les al·legacions, 
excepte la que fa referència a la suspensió de llicències, són de caràcter tècnic, i, 
per tant, sobre elles es dóna resposta en l’informe emès per l’arquitecte municipal. 
En quant a la suspensió de llicències ens remetem al que s’ha manifestat 
anteriorment en el present informe i, per tant, es proposa la seva desestimació.  

 
- Finalment, i respecte a les al·legacions presentades pel Grup Municipal Junts per 

Catalunya, Units pel Masnou 
 

 L’Ajuntament promou el referit pla per atorgar una protecció d’interès 
urbanístic inexistent al conjunt del Bell Resguard i va contra els seus propis 
actes, tenint en compte que en la tramitació de la modificació puntual del 
Pla general d’ordenació urbana del Masnou  en els sectors PE4 Can 
Barnades i PE6 Joan Roig, pg. Joan Carles I, Vallromanes i Parc del 
Mil·lenari ha negat el valor arquitectònic de la Masia de Can Barnades, 
perquè no es troba en el llistat de béns precatalogats del Pla General, i el 
referit conjunt tampoc hi és. 
 

Respecte a aquesta al·legació s’ha de manifestar que al marge dels informes tècnics que 
es disposen sobre la necessitat de conservar certs elements de les façanes del conjunt 
del Bell Resguard, el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya ha emès 
informe reconeixent l’interès arquitectònic del conjunt. 

 
No existeix cap informe similar de la masia de Can Barnades.  
 
Per tant, es considera que s’ha de desestimar aquesta al·legació.  
 

 Manca de coherència en obligar als propietaris dels edificis inclosos en 
l’àmbit del Pla Especial a reposar els elements de la façana amb els 
mateixos materials que es van utilitzar en origen i que actualment es troben 
afectats per patologies. 

 
En quant a aquesta al·legació, s’ha de puntualitzar que Pla Especial no obliga a substituir 
els elements en mal estat amb els mateixos materials que es van utilitzar en origen, 
únicament obliga a que els elements substituts tinguin el mateix aspecte que els 
substituïts. 
 

 Ocultisme i manca de participació ciutadana, en no celebrar reunions 
prèvies amb el veïnat afectat.   
 

En relació amb la tercera al·legació, ens remetem al que s’ha manifestat anteriorment en 
contestar les al·legacions dels veïns, respecte a que en la tramitació del Pla Especial  
s’ha seguit el que estableix l’article 85 del Decret legislatiu 1/2010 pel qual s’aprova el 
Text refós de la Llei d’Urbanisme, sens perjudici de les reunions que es van mantenir 
anteriorment amb els veïns afectats.  

 
 La suspensió de llicències dictada provoca que no es puguin substituir els 

elements que es troben en mal estat. 
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Sobre aquesta qüestió, també ens remetem al que s’ha manifestat anteriorment, en 
contestar les al·legacions de les Comunitats de Propietaris i dels veïns afectats.  
 
A més, s’ha d’afegir que tal i com s’ha informat a la Comunitat de Propietaris del Bell 
Resguard, aquesta suspensió no fa decaure l’obligació de les persones propietàries de 
mantenir les seves finques en condicions de seguretat, en compliment dels deures d'ús, 
conservació i rehabilitació establerts per la legislació urbanística per a les persones 
propietàries de tota classe de terrenys, construccions i instal·lacions. 
 
Per tant, es proposa desestimar aquesta al·legació.” 
 
Els serveis tècnics municipal han incorporat en el document aprovat inicialment els canvis 
necessaris per donar compliment a les consideracions de l’informe del Departament de 
Cultura, i com a conseqüència de l’estimació d’alguna al·legació.  
 
De conformitat amb el que preveuen els articles 80, 81 i 85.1 del Decret legislatiu 1/2010, 
de 3 d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’urbanisme, en relació amb l’article 
101.1 del mateix text legal. 
 
De conformitat amb el que preveuen els articles 22.2 c) de la Llei de Bases de Règim 
Local 7/1985, de 2 d’abril i l’article 52.2 c) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel 
qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.  
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Territori amb data 8 de juny 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.- Estimar i desestimar les al·legacions presentades en el tràmit d’informació 
pública del Pla Especial d’Ordenació de façanes i espais comunitaris del conjunt 
residencial Bell Resguard del Masnou, en el sentit que consta en els informes emesos per 
l’arquitecte municipal amb data 31 de maig de 2022 i per la tècnica de gestió de l’Àrea de 
Territori de l’Ajuntament del Masnou, amb el vist i plau del secretari general de 
l’Ajuntament, els quals consten textualment transcrits en la part expositiva del present 
acord.  
 
SEGON.- Aprovar provisionalment el Pla Especial d’Ordenació de façanes i espais 
comunitaris del conjunt residencial Bell Resguard del Masnou, amb els canvis introduïts 
pels Serveis Tècnics municipals per donar compliment a les consideracions de l’informe 
del Departament de Cultura, i com a conseqüència de l’estimació d’al·legacions. 
 
TERCER.- Remetre el Pla Especial esmentat, així com l’expedient administratiu a la 
Comissió Territorial d’Urbanisme, a l’efecte de la seva aprovació definitiva. 
 
QUART.- Notificar els acords a les persones interessades.” 
 
Resultat: Aprovat per 13 vots a favor i 7 vots d’abstenció. 
 
Votació 
Els grups municipals d’ERC-AM-AM (9 regidors), PSC-CP (3 regidors) i CUP-AMUNT (1 
regidora), hi voten a favor. 
 
Els grups municipals de Fem Masnou (3 regidors), JxCAT-UNITS (2 regidors) i Cs (2 
regidors), s’abstenen. 
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15. - Aprovació inicial del projecte de remunta d’una planta al pavelló esportiu 
Ricky Rubio del Masnou. 
 
Les intervencions corresponents a aquest punt de l’ordre del dia es troben enregistrades a la videoacta. Es poden 
consultar a l’enllaç següent: 
 
http://videoacta.elmasnou.cat?meeting=video_202206161903000000_FH.mov&topic=15 
 
Acord: 
 
“Amb data 20 de maig de 2022, fou lliurat el projecte redactat per la societat Bernuz-
Fernández Arquitectes, SLP, de remunta d’una planta al pavelló esportiu Ricky Rubio del 
Masnou, amb un pressupost de 326.281,72 €, exclòs l’IVA. 
 
Amb data 23 de maig de 2022, l’arquitecte municipal va emetre informe favorable, el qual 
es transcriu literalment:  

 
“En data 20 de maig de 2022, Bernuz-Fernández Arquitectes S.L.P., va presentar el 
projecte de remunta d’una planta al pavelló esportiu Ricky Rubio del Masnou. 
Es redacta el present informe als efectes de la seva revisió documental i l'adequació 
del projecte a la normativa urbanística i sectorial d'obligat compliment. 
 
Antecedents: 
L’àmbit del projecte es situa en un edifici municipal de caràcter esportiu. La qualificació 
és 5e, Equipament esportiu. Els usos previstos en el projecte són compatibles amb el 
règim que preveu la normativa urbanística del TRPGOU del Masnou. El projecte no 
incorpora cap ús no present en l’edifici actual, i només es planteja l’actualització i 
ampliació de les instal·lacions i dels espais amb els nous requeriments normatius i dels 
usuaris. 
 
Característiques del projecte: 
Es planteja una remunta parcial de l’edifici del pavelló, en concret l’addició d’una planta 
en el volum on s’ubiquen els vestidors i les sales d’administració del centre, el volum 
que resta entre el pati central i la pista esportiva. 
La superfície d’actuació és de 435,99 m2. 
Contingut documental 
El projecte conté els documents mínims establerts per l'article 233 de la Llei 9/2017 de 
contractes del sector públic. 
 
Adequació a la normativa 
 
Accessibilitat: 
El projecte tot i que s’ubica en un àmbit no accessible per la morfologia de l’edifici 
actual, s’incorpora els requisits mínims d’accessibilitat que estableix el Codi Tècnic en 
el seu apartat DB SUA. 
 
Tota la planta es resol en un únic nivell, sense interrupcions o discontinuïtats en el 
paviment. 
 
D’acord al Pla Director d’Instal·lacions i Equipaments Esportius de Catalunya, el 
projecte resol els requeriments següents: 
 

- L’alçada lliure mínima de les sales esportives serà de 4,00 m com a mínim. 
- Es recolliran les aigües de les cobertes i es conduiran a la xarxa d’aigües pluvials. 

Per evitar el desbordament de les canals de les cobertes es col·locaran els 
corresponents sobreeixidors per evacuar les aigües que no engoleixin els 
baixants. 

- Les portes al voltant d’un espai esportiu s’han de situar i obrir-se de manera que 
no puguin interferir en la pràctica o suposar un perill per als usuaris. 
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- L’estructura dels espais esportius coberts ha de disposar de les subestructures 
necessàries i el seu càlcul ha de considerar les càrregues produïdes de manera 
que sigui possible penjar els cortinatges divisoris, les xarxes dels gols, els 
conductes de climatització, etc. 

- Els tancaments situats en el perímetre dels espais esportius d'interior on es 
realitzin activitats dinàmiques fins a una altura de no menys de 2 metres no seran 
abrasius, ni tindran arestes ni reclaus, resistiran l’ús i les pilotades i el seu 
manteniment serà fàcil. Les obertures d’aquests tancaments quedaran integrades 
al mateix pla, amb les portes i finestres practicables obrint enfora, de manera que 
no sobresurtin. 

- Els espais esportius tancats han de disposar de llum natural suficient per a ser 
utilitzats els dies assolellats sense haver d’encendre l’enllumenat elèctric. 

- Els acabats exteriors dels tancaments seran resistents als impactes, inalterables a 
les accions climàtiques i a la llum solar, de manteniment fàcil, i a les zones a 
l’abast de la gent seran reforçats i protegits de les accions vandàliques. 

- L’estructura dels espais esportius coberts ha de ser de fàcil accés per a la 
inspecció i el manteniment, per la qual cosa preferentment es deixarà a la vista. Si 
es col·loquen cel rasos, aquests han de ser fonoabsorbents per millorar les 
condicions acústiques, permetre el registre dels elements constructius que ho 
requereixin, no alterar-se amb la humitat, resistir les pilotades i ser fàcils de 
mantenir i reparar. 

- En la construcció d’equipaments esportius s’utilitzaran preferentment materials 
respectuosos amb el medi ambient, reciclats i reciclables, que certifiquin les seves 
propietats amb un segell de qualitat acreditat. 

 
El projecte haurà de donar compliment als requisits següents: 
 

- Els espais esportius en recintes tancats han de disposar de ventilació natural 
suficient per a ser utilitzats els dies de bonança sense haver de fer funcionar els 
sistemes mecànics de condicionament de l’aire. La ventilació serà preferentment 
creuada i modulable, amb obertures a nord i sud. 

- Els paraments verticals dels vestíbuls, passos i escales seran resistents, fàcils de 
mantenir i reparar, o es protegiran fins a una altura no menor d'1,2 metres amb un 
arrambador d'aquestes característiques. 

- Els paviments de les sales esportives, els pavellons poliesportius, camps 
poliesportius i d’atletisme, han d’acreditar el compliment de les prescripcions 
establertes en la normativa europea UNE EN de paviments esportius amb el 
certificat d’un laboratori d’assaig, amb una absorció d’impactes moderada. Els 
d’elasticitat puntual de no menys del 25% de reducció de la força com a valor mitjà 
i de no menys del 40% per a la resta de paviments. 

 
Normativa 

- Reial Decret 314/2006, del 17 de de març, pel qual s’aprova el Codi Tècnic de 
l’Edificació. 

- Reial Decret 173/2010, de 19 de febrer, pel que es modifica el Codi tècnic de 
l’edificació, aprovat pel Reial decret 314/2006, de 17 de març, en matèria 
d’accessibilitat i no discriminació de les persones amb discapacitat. 

- Decret 95/2005, de 31 de maig, pel qual s’aprova el Pla director d’instal·lacions i 
equipaments esportius de Catalunya. 

- Decret 141/2012, de 30 d'octubre, pel qual es regulen les condicions mínimes 
d'habitabilitat dels habitatges i la cèdula d'habitabilitat. 

- Llei 13/2014 de 30 d’octubre d’accessibilitat de Catalunya. 
 

Instal·lacions 
El projecte no incorpora instal·lacions en l’espai de nova creació. 
La instal·lació existent de captadors solars es retira, i es reubica una part en la coberta 
adjacent. 
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Seguretat i salut 
El projecte incorpora l'Estudi de Seguretat i Salut. 
 
Pressupost 
El pressupost de les obres ascendeix a 326.281,72 € sense IVA. El tipus d’IVA a 
aplicar es del 21% que suposa un import de 68.519,16 €. Essent el valor total de l’obra 
IVA inclòs de 394.800,88 €. 
D'acord amb l'objecte de l'informe no s'ha fet revisió d'amidaments. 
 
Informes sectorials 
A criteri del tècnic que subscriu, no s'escau la sol·licitud d'informes sectorials. 
 
Proposta: 
Un cop examinada la documentació presentada informo favorablement el Projecte 
d’adequació de remunta d’una planta al pavelló esportiu Ricky Rubio del Masnou, 
redactat per BERNUZ-FERNÁNDEZ ARQUITECTES. 
 
Un cop aprovat inicialment, el projecte haurà de sotmetre's al termini d'exposició 
pública d'acord amb la legislació vigent. (art. 37 del ROAS).” 
 

Tenint en compte que en el pressupost municipal vigent no existeix consignació 
pressupostària suficient per a l’aprovació d’aquest projecte i d’acord amb l’informe jurídic 
emès en data 2 de juny de 2022 per la tècnica de Gestió de l’Àrea de Territori, del qual es 
desprèn que l’aprovació del projecte esmentat és competència del Ple, d’acord amb el 
que estableix l’article 22.2 ñ) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de 
Règim Local, el qual atribueix la competència del Ple per a l’aprovació d’aquells projectes 
no previstos en els pressupostos.  
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Territori amb data 8 de juny 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 el projecte de remunta d’una planta al pavelló esportiu Ricky 
Rubio del Masnou, amb un pressupost de 326.281,72 €, IVA exclòs, més 68.519,16 € del 
21 % d’IVA, que fa un import total de 394.800,88 € IVA inclòs, redactat per la societat 
Bernuz-Fernández Arquitectes, SLP, una vegada ha estat informat favorablement per 
l’arquitecte municipal amb data 23 de maig de 2022, el contingut del qual es reprodueix 
literalment a la part expositiva del present acord.  
 
Segon. Sotmetre aquest projecte a informació pública durant el termini de trenta dies, 
conforme al que estableixen els articles 235.2 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, 
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i l’article 
37 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i 
serveis dels ens locals.  
 
Tercer. Considerar-lo aprovat definitivament a tots els efectes, en el supòsit que no s’hi 
presentin reclamacions de cap tipus durant el període d’informació pública esmentat. 
 
Quart. Notificar aquests acords a la societat Bernuz-Fernández Arquitectes, SLP.” 
 
Resultat: Aprovat per 14 vots a favor i 6 vots d’abstenció. 
 

Votació 
Els grups municipals d’ERC-AM-AM (9 regidors), PSC-CP (3 regidors) i Cs (2 regidors), hi 
voten a favor. 
 

Els grups municipals de Fem Masnou (3 regidors), JxCAT-UNITS (2 regidors) i CUP-
AMUNT (1 regidora), s’abstenen. 
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16. - Modificació del conveni entre l’Administració de la Generalitat de Catalunya 
mitjançant el Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori, 
l’Autoritat del Transport Metropolità, l’Ajuntament del Masnou i l’Empresa Casas, 
SA per a la millora de les comunicacions mitjançant els serveis regulars de 
transport públic de viatgers urbà i interurbà al Masnou. 
 
Les intervencions corresponents a aquest punt de l’ordre del dia es troben enregistrades a la videoacta. Es poden 
consultar a l’enllaç següent: 
 
http://videoacta.elmasnou.cat?meeting=video_202206161903000000_FH.mov&topic=16 
 
Acord: 
 
“En data 16 de desembre de 2021 el Ple de la corporació municipal va aprovar el conveni 
entre el Departament de Territori i Sostenibilitat de l’Administració de la Generalitat de 
Catalunya, l’Autoritat de Transport Metropolità, l’Ajuntament del Masnou i l’empresa 
Casas, SA per a la millora de les comunicacions mitjançant la millora dels serveis 
regulars de transport públic de viatgers urbà i interurbà al Masnou. 
 
L’Ajuntament del Masnou considera necessari mantenir i millorar l’oferta de transport 
públic urbà i interurbà del Masnou assegurant la seva deguda connexió i coordinació a fi 
de garantir un millor servei als usuaris, a través de la signatura d’un conveni entre el 
Departament de Territori i Sostenibilitat de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, 
l’Autoritat de Transport Metropolità, l’Ajuntament del Masnou i l’Empresa Casas, SA. 
 
En data 24 de maig de 2022 la  tècnica de Mobilitat i Via Pública va informar 
favorablement la modificació del conveni entre el Departament de Territori i Sostenibilitat 
de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, l’Autoritat del Transport Metropolità, 
l’Ajuntament del Masnou i l’Empresa Casas, SA per a la millora de les comunicacions 
mitjançant la millora dels serveis regulars de transport públic de viatgers urbà i interurbà 
al Masnou en relació a l’annex 3 relatiu a la incorporació d’un nou vehicle com a material 
propi aportat per l’ajuntament, la proposta de creació d’un nou annex 4, de regulació del 
títol propi del municipi i la proposta de modificació de l’acord Segon.- Actuacions i 
compromisos de les parts afegint al paràgraf tercer que l’Ajuntament implantarà els 
títols propis previstos a l’annex 4 del Conveni. 
 
Segons el que s’estableix l’article 30.1 de la Llei 12/1987, de 28 de maig, de regulació del 
transport de viatgers per carretera mitjançant vehicles de motor, en concordança amb els 
articles 57 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local, en la 
redacció donada per la Llei 27/2013, de 30 de desembre, de racionalització i sostenibilitat 
de l’Administració Local (en endavant LRSAL) i 191 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 
d’abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya. 
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Territori amb data 8 de juny 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 les modificacions del conveni entre el Departament de Territori i 
Sostenibilitat de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, l’Autoritat de Transport 
Metropolità, l’Ajuntament del Masnou i l’empresa Casas, SA per a la millora de les 
comunicacions mitjançant la millora dels serveis regulars de transport públic de viatgers 
urbans i interurbà al Masnou que seguidament es relacionen: 

 
- A l’acord Segon.- Actuacions i compromisos de les parts del conveni, s’haurà afegir 

al paràgraf tercer que l’Ajuntament implantarà els títols propis previstos a l’annex 4, 
quedant redactat de la següent manera: 
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“L’Ajuntament del Masnou finançarà el servei de transport establert en aquest 
Conveni, d’acord amb les prescripcions descrites en el pacte tercer, i promourà l’ús 
de cara al públic usuari i implantarà els títols propis previstos a l’annex 4.” 
 

- Modificació Annex 3. Material mòbil aportat per l’Ajuntament del Masnou 
 

- Incorporació nou Annex 4. Títols propis de l’Ajuntament del Masnou 
 
Segon. Facultar l’alcalde per a la gestió posterior i la signatura de tots els documents 
necessaris per fer efectiu l’acord anterior. 
 
Tercer. Notificar el present acord al Departament de Territori i Sostenibilitat de 
l’Administració de la Generalitat de Catalunya, a l’Autoritat del Transport Metropolità i a 
l’Empresa Casas, SA.” 
 
Resultat: Aprovat per 13 vots a favor i 7 vots d’abstenció.  
 
Votació 
Els grups municipals d’ERC-AM-AM (9 regidors), PSC-CP (3 regidors) i CUP-AMUNT (1 
regidora), hi voten a favor. 
 
Els grups municipals de Fem Masnou (3 regidors), JxCAT-UNITS (2 regidors) i Cs (2 
regidors), s’abstenen. 
 
17. - Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament del Masnou i el Consell Comarcal 
del Maresme per la compra agregada d'energia elèctrica i gas. 
 
Les intervencions corresponents a aquest punt de l’ordre del dia es troben enregistrades a la videoacta. Es poden 
consultar a l’enllaç següent: 
 
http://videoacta.elmasnou.cat?meeting=video_202206161903000000_FH.mov&topic=17 
 
Acord: 
 
“En data 30 de maig de 2022, la tècnica de Manteniment i Serveis ha emès un informe 
que literalment diu: 
 
“  Relació de fets  
 
1. En la sessió de Ple de l’Ajuntament de 17 de març de 2016 es va aprovar el conveni de 
cooperació entre el Consell Comarcal del Maresme i l’Ajuntament per la compra agregada 
d’energia elèctrica.  
 
2. En data 18 de maig de 2016 l’Ajuntament del Masnou i el Consell Comarcal del 
Maresme (CCM) van signar el conveni de cooperació per la compra agregada d’energia 
elèctrica.  
 
3. En data 25 d’abril de 2019 l’Ajuntament del Masnou va aprovar l’adhesió al sistema 
d’adquisició centralitzada de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM) i del 
Consorci Català pel Desenvolupament Local (CCDL), per tal de poder efectuar 
l’adquisició de béns, subministraments i contractació de serveis a través de la Central de 
Compres de l’ACM-CCDL en les condicions i preus vigents en els contractes subscrits pel 
mateix i amb les empreses adjudicatàries.  
 
4. El 19 de febrer de 2009 l’Ajuntament del Masnou va aprovar al Ple l’adhesió al Pacte 
d’Alcaldes contra el Canvi Climàtic. Entre els compromisos adquirits, hi ha l’elaboració 
d’un Pla d’Energia Sostenible del municipi (PAES).  
 
5. En sessió de Ple de data 19 de setembre de 2019 l’Ajuntament del Masnou va aprovar 
l’adhesió al Pacte d’alcaldes i alcaldesses pel Clima i l’Energia. Entre els compromisos 
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adquirits pel consistori a l’adhesió al Pacte es troba la redacció del Pla d’Acció per 
l’Energia Sostenible i el Clima (PAESC), el qual està format pels documents del Pla 
d’adaptació del canvi climàtic i el Pla de transició energètica.  
 
6. El Pla de transició energètica fa una diagnosi del municipi i estableix un pla d’acció per 
a la transició energètica. En la relació d’accions del Pla de transició energètica, entre 
altres, inclou la implantació d’un sistema de comptabilització energètica municipal.  
 
7. Segons el conveni, el Consell Comarcal del Maresme (CCM) té l’obligació de gestionar 
la compra agregada dels subministraments d’energia elèctrica i gas natural, i disposar del 
programari de gestió energètica municipal.  
 
8. El CCM disposa d’un programari de gestió energètica municipal, el qual un cop 
implantat té un cost anual per a l’Ajuntament del Masnou de 1.458,80 €, en concepte 
d’assessorament tècnic i gestió energètica.  
 
9. Vist que no és possible prorrogar la durada de l’actual conveni entre el CCM i 
l’Ajuntament del Masnou, per tant se n’ha de signar un de nou.  
 
10. Donat que els preus al mercat de l’energia elèctrica segueixen creixent a nivells mai 
vistos, i inevitablement al prorrogar el contracte els preus de l’energia elèctrica es situaran 
a nivells actuals del mercat elèctric. Per a mantenir un bon preu de l’energia elèctrica és 
necessari realitzar la compra agregada de l’energia elèctrica cal signar un nou conveni de 
col·laboració per encarregar al Consell Comarcal del Maresme la contractació de la 
compra agregada d’energia elèctrica per a l’any 2022 i possibles pròrrogues.  
 
11. El pressupost municipal per l’exercici 2022 es va aprovar, definitivament, en sessió 
plenària el passat 16 de desembre de 2021.  
 
12. En aquest pressupost hi ha consignats els següents imports pel pagament de la 
compra agregada d’energia elèctrica i gas de l’exercici 2022:  

 
 
Fonaments de dret  
1. Bases del pressupost municipal.  
2. Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament del Masnou i el Consell Comarcal del 
Maresme per l’assessorament tècnic i gestió en matèria d’energia i la compra agregada 
d’energia elèctrica i gas natural.  
 
Propostes  
S’informa favorablement de l’adhesió del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament del 
Masnou i el Consell Comarcal del Maresme per la compra agregada d’energia elèctrica i 
gas natural, que s’acompanya com a annex.  
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Per tot l’exposat, s’eleva a aprovació del Ple les propostes següents:  
 
1. Autoritzar i disposar la despesa anual, en concepte d’assessorament tècnic i gestió 
energètica per l’import de 1.458,80 € de l’anualitat 2022, amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària MS.15300.25000 ‘Programa de gestió energètica’.  
 
2. Facultar a l’alcalde per a que en nom i representació de l’Ajuntament subscrigui el 
referit conveni.  
 
3. Declarar la plurianualitat de la despesa i adoptar el compromís de dotar els 
pressupostos dels exercicis corresponents del crèdit adequat i suficient per atendre les 
despeses que se’n deriven.  
 
4. Donar trasllat del present acord al Consell Comarcal del Maresme.  
 
Annex 1: Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament del Masnou i el Consell Comarcal 
del Maresme per l’assessorament tècnic i gestió en matèria d’energia i la compra 
agregada d’energia elèctrica i gas natural.” 
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Territori amb data 8 de juny 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’adhesió al Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del 
Maresme i l’Ajuntament del Masnou per l’assessorament tècnic i gestió en matèria 
d’energia i la compra agregada d’energia elèctrica i gas natural. 
 
Segon. Autoritzar i disposar la despesa anual, en concepte d’assessorament tècnic i 
gestió energètica per l’import de 1.458,80 € de l’anualitat 2022, amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària MS.15300.25000 ‘Programa de gestió energètica’.  
 
Tercer. Facultar a l’alcalde per a que en nom i representació de l’Ajuntament subscrigui el 
referit conveni. 
  
Quart. Declarar la plurianualitat de la despesa i adoptar el compromís de dotar els 
pressupostos dels exercicis corresponents del crèdit adequat i suficient per atendre les 
despeses que se’n deriven. 
 
Cinquè. Donar trasllat del present acord al Consell Comarcal del Maresme.” 
 
Resultat:  Aprovat per 17 vots a favor i 3 vots d’abstenció. 
 
Votació 
Els grups municipals d’ERC-AM-AM (9 regidors), PSC-CP (3 regidors), JxCAT-UNITS (2 
regidors), Cs (2 regidors) i CUP-AMUNT (1 regidora), hi voten a favor.  
 
El Grup Municipal de Fem Masnou (3 regidors) s’absté. 
 
17.1 Modificació del nomenament de la persona interventora tècnica per la reversió 
del servei de les Escoles Bressols municipals. 
 
Les intervencions corresponents a aquest punt de l’ordre del dia es troben enregistrades a la videoacta. Es poden 
consultar a l’enllaç següent: 
 
http://videoacta.elmasnou.cat?meeting=video_202206161903000000_FH.mov&topic=18 
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Resultat de la urgència: Aprovada per 17 vots a favor i 3 vots d’abstenció. 
 
Votació de la urgència:  
Els grups municipals d’ERC-AM-AM (9 regidors), PSC-CP (3 regidors), JxCAT-UNITS (2 
regidors), Cs (2 regidors) i CUP-AMUNT (1 regidora), hi voten a favor. 
 
El Grup Municipal de Fem Masnou (3 regidors), s’absté. 
 
Acord: 
 
“El 18 de novembre de 2021 el Ple de la corporació va acordar, d’acord amb l’article 
262.2 del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels ens locals, la designació d’una 
persona interventora tècnica:  
 
Primer. Incoar l’expedient de reversió del servei municipal d’escoles bressol (Sol Solet i 
La Barqueta)  
 
Segon. Nomenar (.../...), tècnic d’educació, com a interventor tècnic durant el procés de 
reversió de la concessió. 
 
Aquesta persona està de baixa per incapacitat temporal i per aquest motiu es proposa 
modificar el nomenament del dia 18 de novembre del 2021, per tal que pugui fer aquesta 
funció la persona esmentada anteriorment o bé la persona el substitueixi.  
 
En virtut de tot el que s’ha exposat, el Ple de la corporació adopta, per majoria absoluta, 
dels presents (20), els acords següents: 
 
Primer. Modificar el nomenament de la persona interventora tècnica per la reversió del 
servei de les Escoles Bressols municipals, per tal que pugui fer aquesta funció (.../...) o bé 
la persona que el substitueixi en el seu lloc de treball. 
 
Segon. Notificar el contingut d’aquest acord a les empreses KOALA SOLUCIONES 
EDUCATIVAS, S.A., a Serveis per a la infància Créixer Junts, S.L. i a Intervenció, 
Manteniment, Urbanisme i Recursos Humans de l’Ajuntament del Masnou. 
 
Tercer. Notificar el present acord als interessats en l’expedient. 
 
Quart. Publicar el present acord a l’e-tauler de la web municipal.” 
 
Resultat: Aprovat per 15 vots a favor i 5 vots d’abstenció. 
 
Votació 
Els grups municipals d’ERC-AM-AM (9 regidors), PSC-CP (3 regidors), JxCAT-UNITS (2 
regidors) i CUP-AMUNT (1 regidora), hi voten a favor. 
 
Els grups municipals de Fem Masnou (3 regidors) i Cs (2 regidors), s’abstenen. 
 
18. - Contesta de l'Equip de Govern als precs i les preguntes de la sessió anterior. 
 
Les intervencions corresponents a aquest punt de l’ordre del dia es troben enregistrades a la videoacta. Es poden 
consultar a l’enllaç següent: 
 
http://videoacta.elmasnou.cat?meeting=video_202206161903000000_FH.mov&topic=19 
 
19. - Precs i preguntes adreçats a l'Equip de Govern. 
 
Les intervencions corresponents a aquest punt de l’ordre del dia es troben enregistrades a la videoacta. Es poden 
consultar a l’enllaç següent: 
 
http://videoacta.elmasnou.cat?meeting=video_202206161903000000_FH.mov&topic=20 
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20. - Declaració institucional presentada pels grups municipals d'ERC i JxCAT-
UNITS de suport als jutges de Pau. 
 
Les intervencions corresponents a aquest punt de l’ordre del dia es troben enregistrades a la videoacta. Es poden 
consultar a l’enllaç següent: 
 
http://videoacta.elmasnou.cat?meeting=video_202206161903000000_FH.mov&topic=21 
 
Acord: 
 
“El Projecte de la Llei Orgànica d'Eficiència Organitzativa del Servei Públic de Justícia 
que està en tràmit a les Corts Generals, contempla suprimir la figura dels jutges de pau. 
 
Davant d'aquest fet, el món municipal vol manifestar el seu posicionament en contra 
de l'adopció d'aquesta mesura i la necessitat de mantenir els jutges de pau, si més no, a 
Catalunya. 
 
A Catalunya, els jutges de pau son un instrument de la justícia que amb un marcat 
caràcter tradicional i molt propis del nostre país han demostrat al llarg de la història la 
seva utilitat i eficàcia en la resolució dels conflictes. 
 
Actualment, els jutjats de pau, són presents a 898 dels 947 murnc1p1s, abastant 
pràcticament tot el territori de Catalunya. Esdevenen, alhora, un model de justícia molt 
propi de Catalunya, essencial per a la seva proximitat i al servei de la gent, ja que els 
jutges de pau són persones que coneixen el municipi i tenen una actuació basada 
sobretot en la mediació. 
 
Els jutjats de pau conformen l'estructura judicial més àmplia a Catalunya són competents 
en els àmbits civil, penal i de Registre Civil. 
 
La figura del jutge de pau és l'única institució de justícia que és plenament democràtica, 
ja que és escollida pel Ple Municipal que representa la voluntat popular, i gaudeix per això 
d'una major confiança i respecte dels veïns. Per aquest motiu els jutges de pau coneixen i 
entenen la realitat local i social sobre la qual exerceixen. les seves responsabilitats. 
 
L'eliminació dels jutges de pau suposa un buidatge de competències reconegudes a 
l'Estatut d'Autonomia de Catalunya i per tant una laminació de l'autogovern. Suprimir 
aquesta figura allunyarà la justícia de la ciutadania, l'encarirà i augmentarà la litigiositat 
als jutjats, fent qualsevol alternativa més ineficient i menys eficaç. 
 
Ens trobem, doncs, amb un nou intent d'uniformització del Govern espanyol, un atac 
directe a les competències que ens atorga l'Estatut, un atac que allunya el ciutadà de la 
justícia, que allunya la justícia de la democràcia, que fa la justícia més cara i, per tant, 
més ineficient, i que ignora l'opinió dels municipis. 
 
És per tot això que els grups municipals d’ERC i JxCAT-UNITS a proposta de l'Associació 
Catalana en pro de la Justícia, entitat que agrupa als jutges de pau de Catalunya proposa 
l'adopció dels següents: 
 

ACORDS 
 
Primer.- Manifestar el seu suport a la tasca que realitzen els jutges i jutjats de pau de 
forma eficient i eficaç a favor de la proximitat de la justícia al territori i a les persones en 
la resolució dels conflictes. 
 
Segon.- Instar el govern de l'Estat i els grups parlamentaris de les Corts Espanyoles a la 
modificació del Projecte de la Llei Orgànica d'Eficiència Organitzativa del Servei Públic 
de Justícia en el sentit de no suprimir els jutges de pau i mantenir, a Catalunya, les 
seves funcions. 
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Tercer.- Comunicar l'adopció d'aquests acords al Congrés dels Diputats, al Senat, al 
Parlament de Catalunya, al Ministeri de Justícia, al Departament de Justícia de la 
Generalitat de Catalunya, a l'Associació Catalana de Municipis, a la Federació de 
Municipis de Catalunya i a l'Associació de Municipis per la Independència.” 
 
Resultat: Aprovat per 17 vots a favor i 3 vots d’abstenció.   
 
Votació 
Els grups municipals d’ERC-AM-AM (9 regidors), Fem Masnou (3 regidors), JxCAT-
UNITS (2 regidors), Cs (2 regidors) i CUP-AMUNT (1 regidora), hi voten a favor.  
 
El Grup Municipal del  PSC-CP (3 regidors), s’absté. 
 
21. - Declaració institucional presentada pels grups municipals d'ERC i PSC per 
denunciar les accions LGTBI-fòbiques succeïdes aquest mes de juny al Masnou. 
 
Les intervencions corresponents a aquest punt de l’ordre del dia es troben enregistrades a la videoacta. Es poden 
consultar a l’enllaç següent: 
 
http://videoacta.elmasnou.cat?meeting=video_202206161903000000_FH.mov&topic=22 
 
Acord: 
 
“El 4 de juny es va fer una acció solidària de recuperació de l'espai de les pistes 
esportives de Pau Casals amb la iniciativa de la Fundació Ricky Rubio i en col·laboració 
amb l’Ajuntament del Masnou, El Masnou Basquetbol i persones voluntàries del municipi, 
principalment de la zona, així com del Centre Obert Maricel. Aquesta acció consistia a 
netejar i repintar els bancs de la zona. En concret es van pintar tres bancs amb els colors 
de l'arc de Sant Martí, símbol del col·lectiu LGTBIQ+.  
 
El dilluns dia 6 es van identificar dos actes vandàlics d'odi contra aquest col·lectiu, amb 
manifestacions explícites i clares escrites als mateixos bancs recentment pintats.  
 
Aquest tipus d’accions són reiteratives i no és la primera vegada que succeeixen al 
municipi, i fan palesa la necessitat d’impulsar polítiques de sensibilització LGTBI. Cal 
seguir treballant, principalment des de l’Administració, en la defensa d’aquest col·lectiu, 
en primer lloc, i després amb accions pedagògiques per normalitzar entre els ciutadans i 
ciutadanes la igualitat, el respecte i la bona convivència.  
 
Aquests fets són accions intolerants contra el col·lectiu LGTBIQ+, exercides per una 
minoria. Aquestes accions d’odi són una llavor que cal arrencar de soca-rel i la resposta 
ha de ser contundent i unànime, especialment des de les administracions públiques. En el 
cas de la nostra vila, l'Ajuntament és qui ha de vetllar per la pau i la bona convivència al 
seu territori.  
 
El Pla per a la diversitat afectiva, sexual i de gènere del Masnou, aprovat recentment 
(2021), defineix les polítiques envers la defensa i el suport al col·lectiu LGTBI+ i. Un dels 
elements principals del Pla és la creació d’una comissió que es va fer per donar-ne 
compliment. Hem considerat necessària convocar-la de manera extraordinària per 
comunicar-hi els fets, les accions que se'n deriven i que se sumin a les accions contra 
l’LGTBIQ-fòbia que ja tenim definides en el Pla per a la diversitat afectiva, sexual i de 
gènere del Masnou.  
 
No es pot fer cap pas enrere i per això cal seguir programant les accions per reivindicar, 
defensar i donar visibilitat a les persones LGTBIQ+ al Masnou.  
 
De manera unànime vam declarar el Masnou municipi gay-friendly i també feminista, fets 
que manifesten l’esforç en la lluita per la igualtat des del vessant més ampli possible, i per 
això volem demostrar el nostre rebuig a aquestes actituds discriminatòries. 
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És per tot això que proposem aprovar al Ple municipal els acords següents:  
 
1- Manifestem el nostre més rotund rebuig contra qualsevol acte o delicte d'odi envers 
persones que formen part de la nostra comunitat.  
 
2- Denunciem els fets ocorreguts el cap de setmana del 4 i 5 de juny a les instal·lacions 
de les pistes de Pau Casals.  
 
3- Demanem que entitats i ciutadania del Masnou se sumin a la declaració contra les 
manifestacions d'odi ocorregudes, i que signin la declaració que publicarem al web del 
Masnou amb la finalitat de refermar la voluntat de respectar-nos tots per igual.  
 
4- Fer difusió dels valors del respecte i de la tolerància i demanar que totes les entitats i 
ciutadans i ciutadanes que s’hi vulguin sumar siguin agents educadors en els seus 
respectius àmbits d'acció.  
 
5- Seguir amb la programació d’accions comunitàries que fomentin el respecte i el valor 
de la diversitat.  
 
6- Reiterar el compromís de l’Ajuntament del Masnou de portar a terme polítiques actives 
d’igualtat en matèria LGTBIQ+.  
 
7- Reclamar una major implicació de la resta d’administracions en les necessitats socials i 
el foment del respecte per al col·lectiu LGTBIQ+.  
 
8- Publicar aquesta declaració a tots els mitjans habituals de l'Ajuntament i traslladar-la al 
Parlament de Catalunya, Govern de la Generalitat, Diputació de Barcelona, Consell 
Comarcal del Maresme, a les associacions municipalistes, a l'Observatori de l'Homofòbia, 
a l’entitat local Som Masnou i a la comissió de seguiment del Pla local per a la diversitat 
afectiva, sexual i de gènere.”  
 
Resultat: Aprovat per 20 vots a favor.  
 
Votació 
Els grups municipals d’ERC-AM-AM (9 regidors), PSC-CP (3 regidors), Fem Masnou (3 
regidors), JxCAT-UNITS (2 regidors), Cs (2 regidors) i CUP-AMUNT (1 regidora), hi voten 
a favor. 
 
L’alcalde aixeca la sessió de la qual, com a secretari general, estenc aquesta acta i la 
certifico a l’efecte que en quedi constància degudament, la qual firma el president amb 
mi. 
 
 


