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La presidència obre l’acte, s’hi despatxen els assumptes inclosos en l'ordre del dia tramès 
juntament amb la convocatòria i s’hi adopten els acords següents. 
 
1. - Aprovació, si escau, de l'esborrany de l'acta del Ple ordinari del 15 de novembre 
de 2018. 
 
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_201812202005030100_FH.mov&topic=1 
 
S’aprova l’acta del Ple ordinari del 15 de novembre de 2018 per unanimitat, sense introduir-
hi esmenes.  
 
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_201812202005030100_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_201812202005030100_FH.mov&topic=3 
 
El secretari general dóna compte de la relació de decrets, tramitats electrònicament, que 
van del número 2.245 de data 7 de novembre de 2018 al número 2.481 de data 12 de 
desembre de 2018. 
 
Resultat: El Ple en resta assabentat. 
 
4. - Aprovació del calendari de sessions ordinàries del Ple i de la Comissió 
Informativa per al 2019 (fins al mes de maig). 
 
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_201812202005030100_FH.mov&topic=4 
 
Acord: 
 
“Relació de fets 
Dins del marc de l’organització municipal que fixa l’art. 38 del Reglament d’Organització i 
funcionament de les entitats locals, i, de conformitat amb  l’article 60.3 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, per acord de Ple adoptat en la sessió extraordinària del dia 9 de juliol de 
2015 es va acordar la periodicitat i el règim de sessions ordinàries del mateix Ple i de la 
Comissió Informativa. 
  
Atès que el dia 26 de maig de 2019 hi haurà eleccions locals, i que el mandat actual 
finalitzarà el dia 25 de maig de 2019, es proposa aprovar el calendari de sessions del Ple i 
de la Comissió Informativa fins el mes d’abril de 2019. 
  
Fonaments de Dret 
- Art. 20 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de règim local. 
- Art. 60 i concordants de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, aprovada per 

Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril.  
- Art. 38 del ROF aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre. 

http://videoacta.elmasnou.cat/?meeting=video_201812202005030100_FH.mov&topic=1
http://videoacta.elmasnou.cat/?meeting=video_201812202005030100_FH.mov&topic=2
http://videoacta.elmasnou.cat/?meeting=video_201812202005030100_FH.mov&topic=3
http://videoacta.elmasnou.cat/?meeting=video_201812202005030100_FH.mov&topic=4
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Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Serveis Generals amb data 12 de 
desembre de 2018.  
 
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 el calendari de sessions ordinàries del Ple i de la Comissió Informativa 
d’aquesta corporació, per al proper any 2019 fins a les eleccions locals del mes de maig, 
de la manera següent: 
  

 

Mes 

 

Comissió Informativa 

 

Ple 

Gener 16 24 

Febrer 13 21 

Març 13 21 

Abril 10 25 

Maig - - 

Hora 19:00 20:00 

 

Segon. Publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la Província i a l’e-Tauler als efectes del 
seu general coneixement. 
 
Tercer. Comunicar aquest acord a tots els diferents departaments de l’Ajuntament per a la 
seva constància.”  
 

Resultat:  Aprovat per 20 vots a favor.  
 

Votació 
Els grups municipals d’ERC-AM-MES (6 regidors), PDeCAT-UNIÓ (5 regidors), C’s (3 
regidors), CUP-PA (2 regidors), ICV-EUiA-E (1 regidor), PSC-CP (2 regidors) i PP (1 
regidor) hi voten a favor. 
 
5. - Massa salarial personal laboral 2018. 
 
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_201812202005030100_FH.mov&topic=5 
 

Acord: 
 

“Vist que l’article 103 bis 1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del 
Règim Local, disposa que les corporacions locals aprovaran anualment la massa salarial 
del personal laboral del sector públic local respectant els límits i les condicions que 
s’estableixin amb caràcter bàsic en la corresponent llei de pressupostos generals de 
l’Estat.  
 
Vist que l’article 18.Quatre de la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de pressuposts generals de 
l’Estat per a l’any 2018 (LPGE), disposa que la massa salarial del personal laboral, que 
s’incrementarà en el percentatge màxim d’un 1 per cent, està integrada pel conjunt de les 
retribucions salarials i extrasalarials i les despeses d’acció social meritades pel personal 
laboral en l’exercici 2017, en termes d’homogeneïtat per als dos períodes objecte de 
comparació, exceptuant en tot cas les prestacions i indemnitzacions de la seguretat social, 
les cotitzacions al sistema de la seguretat social a càrrec de l’Ajuntament, les 
indemnitzacions corresponents a trasllats, suspensions o acomiadaments, i les 
indemnitzacions per despeses que hagués realitzat el treballador.  

http://videoacta.elmasnou.cat/?meeting=video_201812202005030100_FH.mov&topic=5
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Vist que les retribucions salarials i extrasalarials i les despeses d’acció social meritades pel 
personal laboral en l’exercici 2017 en termes d’homogeneïtat respecte de l’exercici 2017 
puja la quantitat de 3.150.410,19 euros.  
 
Vist l’informe del departament de Recursos Humans que transcrit literalment diu:  
 
“Antecedents  
La liquidació de l’exercici 2017 respecte de les retribucions salarials i extrasalarials 
meritades ha estat de 3.012.674,24€.  
 
Aquesta quantitat surt del total meritat pel personal laboral pel concepte salarials i 
extrasalarials aplicats a la econòmica 13, 14 i 15, així com l’acció social abonada al 
personal laboral i que puja un total 43.862,19€, i descomptant les retribucions abonades 
per subvencions d’altres administracions (plans ocupacionals, AODL, etc).  
 
Fonaments de dret  
L’article 103 bis de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les bases de Règim Local 
estableix les Corporacions locals aprovaran anualment la massa salarial del personal 
laboral del sector públic local respectant els límits i les condicions que s’estableixin amb 
caràcter bàsic en la corresponent Llei de Pressupostos Generals de l’Estat.  
 
La massa salarial aprovada serà publicada en la seu electrònica de la Corporació i en el 
Butlletí Oficial de la Província en el termini de 20 dies.  
 
L’article 18.Quatre de la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de pressuposts generals de l’Estat per a 
l’any 2018 estableix que la massa salarial del personal laboral, que s’incrementarà en el 
percentatge màxim previst en l’apartat dos d’aquest article, està integrada pel conjunt de 
les retribucions salarials i extrasalarials i les despeses d’acció social meritats pel personal 
esmentat en l’any anterior, en termes d’homogeneïtat per als dos períodes objecte de 
comparació.  
 
Se exceptuen, en tot cas:  
a) Les prestacions i indemnitzacions de la Seguretat Social.  
b) Les cotitzacions al sistema de la Seguretat Social a càrrec de l’empleador.  
c) Les indemnitzacions corresponents a trasllats, suspensions o acomiadaments.  
d) Les indemnitzacions o suplidos per despeses que hagués realitzat el treballador.  
 
L’apartat Dos estableix que en l’any 2018, les retribucions del personal al servei del sector 
públic no podran experimentar un increment global superior al 1,5 per cent respecte a les 
vigents a 31 de desembre de 2017, en termes d’homogeneïtat per al dos períodes de la 
comparació, tant pel que respecte a efectius de personal como a l’antiguitat del mateix.  
 
A més de l’anterior, si l’increment del Producte Interior Brut (PIB) a preus constants en 
2017 arribés o superés el 3,1 per cent s’afegirà, amb efectes de 1 de juliol de 2018, un altre 
0,25 per cent d’increment salarial.  
 
A més, es podrà autoritzar un incremento addicional del 0,2 per cent de la massa salarial 
per a, entre altres mesures, la implantació de plans o projectes de millora de la productivitat 
o l’eficiència, la revisió de complements específics entre llocs amb funcions equiparables, 
l’homologació de complements de destinació o l’aportació a plans de pensions. En las 
Administracions i resta d’entitats del sector públic definit en aquest article en situació de 
superàvit pressupostari en el exercici 2017, aquest increment addicional podrà arribar al 
0,3 per cent.  
 
Relació de fets  
El Ple de 20 de desembre de 2017 va aprovar la massa salarial del personal laboral de 
2017 per un import de 3.078.704,97€, la qual va ser publicada en el BOP de 8 de gener de 
2018.  



Acta del Ple de l'Ajuntament del Masnou Sessió núm. PLE2018000013  20 de desembre de 2018 

 

6 

 
Comparant els dos exercicis s’ha de tenir en compte el següent:  
 
a) S’ha procedit a l’increment d’un 1,5 per cent de les retribucions respecte de l’exercici 
2017, conforme a l’acord de Ple de 19 de juliol de 2018.  
 
b) S’ha aprovat un increment addicional del 0,3 per cent de la massa salarial de l’exercici 
2018, que té efectes des de 1 de gener de 2018, i que ha estat destinat íntegrament a 
personal laboral, conforme l’acord de Ple de 15 de novembre de 2018.  
 
c) Al llarg de l’exercici 2017, s’ha tramitat 38 expedients de reconeixements de triennis, i en 
el pressupost 2018 estaven previstos els triennis del personal que en complia en l’exercici 
2018. Així mateix, també s’ha procedit al reconeixement de serveis prestats a d’altres 
administracions al personal laboral que ho ha sol·licitat conforme l’acord de condicions 
laborals dels empleats públics.  
 
d) Les incidències produïdes en diversos llocs de treball per les diferents situacions 
administratives dels seus ocupants: vacants per jubilació que no s’han cobert (xofer 1a, cap 
d’equip, oficial 1a fuster), reduccions de jornada per conciliació familiar, maternitats, 
paternitats, incapacitats temporals, mobilitats, etc, absències que s’han cobert o substituït 
que també tenen afectació a la liquidació de l’exercici 2017.  
 
Amb tot, la massa salarial del personal laboral conforme als efectius de personal per a 
l’exercici 2018, aplicant l’increment del 1,5 per cent, i el 0,3 per cent, que tenen efectes des 
de 1 de gener de 2018 és de 3.106.548,00€ comptabilitzats els conceptes salarials i 
extrasalarials, quantitat a la que s’ha de sumar l’acció social que ha estat de 43.862,19€.  
 
Propostes  
Que es presenti al Ple de l’Ajuntament per ser-ne l’òrgan competent l’expedient per a 
aprovar la massa salarial del personal laboral de l’any 2018 per un import de 
3.150.410,19€.  
 
Tot i així, s’ha de manifestar que el dia 11 de desembre de 2018 finalitza el termini 
d’exposició pública de la modificació de crèdit respecte a l’increment del 0,3 per cent, i que 
la comissió informativa se celebra el dia 12 de desembre, per la qual cosa, en el cas que 
no quedés aprovada definitivament aquesta modificació de crèdit, caldria modificar l’import 
de la massa salarial en 21.157€.” 
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Serveis Generals amb data 12 de 
desembre de 2018.  
 
En virtut de tot el que s’ha exposat, el Ple de la corporació adopta, per majoria absoluta, 
dels presents (20), els acords següents: 
 
Primer. Aprovar la massa salarial del personal laboral d’aquest ajuntament per a l’exercici 
2018 per un import de 3.150.410,19 euros, en el que es computa les retribucions salarials i 
extrasalarials i les despeses d’acció social meritades pel personal laboral en l’exercici 2017 
en termes d’homogeneïtat del dos exercicis.  
 
Segon. Publicar la massa salarial personal laboral al Butlletí Oficial de la Província (BOP) i 
a l’e-Tauler.” 
 
Resultat:  Aprovat per 17 vots a favor i 3 vots d’abstenció.  
 
Votació 
Els grups municipals d’ERC-AM-MES (6 regidors), PDeCAT-UNIÓ (5 regidors), C’s (3 
regidors), ICV-EUiA-E (1 regidor) i PSC-CP (2 regidors) hi voten a favor. 
Els grups municipal de CUP-PA (2 regidors) i PP (1 regidor) s’abstenen. 
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6. - Aprovació de l'expedient d'imposició i ordenació de contribucions especials per 
obres d'urbanització del carrer de l'Abat Escarré. 
 
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_201812202005030100_FH.mov&topic=6 
 
Acord: 
 
“Antecedents:  
 
1. La Junta de Govern Local de l’Ajuntament del Masnou, en sessió ordinària de data 19 de 
juliol de 2018, va aprovar el projecte d’obres ordinàries per a la urbanització del carrer de 
l’Abat Escarré del Masnou, amb un pressupost total d’execució per contracte de 
120.446,58 euros, IVA no inclòs.  
 
Aquest acord esdevingué definitiu el 27 de setembre de 2018, en què la Junta de Govern 
Local va aprovar definitivament l’esmentat projecte i es va publicar el 3 d’octubre de 2018, 
mitjançant anunci al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i al Diari Oficial de la 
Generalitat.  
 
2. El 24 d’octubre de 2018, (Decret 2018LLDA002162), l’Alcalde ha resolt iniciar l’expedient 
de contribucions especials i demanar l’emissió dels informes corresponents als serveis 
tècnics municipals, el secretari i l’interventor de la corporació.  
 
3. El 24 d’octubre de 2018, l’arquitecte municipal informa del següent, que es transcriu 
literalment:  
 

“La Junta de Govern Local de l’Ajuntament, en sessió ordinària, de data 19 de juliol de 
2018, va aprovar inicialment el projecte d’urbanització del carrer d’Abat Escarré del 
Masnou, amb un pressupost total d’execució per contracte de 120.446,58 euros, IVA no 
inclòs.  
 
La Junta de Govern del 27 de setembre de 2018 va aprovar definitivament l’esmentat 
projecte, que es va publicar mitjançant anunci al Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona i al Diari Oficial de la Generalitat, ambdós de data 3 d’octubre de 2018.  
 
Les despeses totals per a l’execució de les obres d’urbanització són de 156.388,36 € 
IVA inclòs. Aquest import inclou els conceptes següents:  
 

 
0 € IVA inclòs  

 
Total: 156.388,36 € IVA inclòs  

 
Tal i com figura al projecte aprovat, a la vorera del costat nord hi ha una part 
urbanitzada i actualment disposa de tots els serveis que corresponen a una zona 
urbana totalment consolidada.  
 
Ja han estat executades les obres de la xarxa d’aigua i electricitat, clavegueram i 
enllumenat públic, gas, telefonia fixa i mòbil i de telecomunicacions, així com 
senyalització vertical i horitzontal, tal com queda reflectit en l’annex 2 del projecte 
aprovat.  
 
L’objecte del projecte és la definició geomètrica, tant en planta com en alçat, de la nova 
ordenació del carrer i la valoració de les obres necessàries. L’actuació contempla totes 
les obres auxiliars necessàries, com són la pavimentació de voreres, reubicació dels 
guals per a vianants, la pre-instal·lació de punts de llum, un nou col·lector de pluvials, 
així com també senyalització vertical i horitzontal de tota la calçada.  

http://videoacta.elmasnou.cat/?meeting=video_201812202005030100_FH.mov&topic=6
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Aquestes obres no poden ser qualificades de simples millores, en el sentit d’una 
despesa útil sobre un servei anterior, sinó que s’han de conceptuar com una autèntica 
ampliació del servei, tant quantitativament com qualitativament, factors que determinen 
que indubtablement es genera un benefici o un augment de valor dels béns dels 
subjectes passius afectats per les obres d’urbanització.  
 
Cal tenir en compte que, en totes les obres i serveis de caràcter públic concorren per 
regla general l’interès general i el benefici particular, representat aquest últim per el 
major grau de possibilitat d’usar i gaudir de les infraestructures realitzades per part 
d’aquells ciutadans que viuen o realitzen la seva activitat en les proximitats on es 
realitza l’obra.  
 
Es prendrà per a la determinació de la base imposable, d’acord amb el projecte 
d’urbanització aprovat, les dades següents:  
 

a) Import dels treballs pericials, de redacció de projectes i de direcció d’obres, de 
plans i de programes tècnics:  

Redacció projecte ....................................................................... 4.000,00 euros  
Direcció facultativa, coordinació S i S, control de qualitat............4.800,00 euros  
21% IVA .......................................................................................1.848,00 euros  

c) Import de les obres a realitzar:  
Pressupost execució per contracte .........................................120.446,58 euros  
21% IVA ................................................................................... 25.293,78 euros  
d) Valor dels terrenys a ocupar permanentment ............................. no es preveu  

e) Indemnitzacions ................................................................................ no es preveu  
f) Interès del capital invertit en les obres .................................................. no s’imputa  

Total pressupost per contracte amb IVA 156.388,36 euros  
 
Tenint en compte les característiques tècniques i urbanístiques de la zona i de 
conformitat amb l’article 32.1.a) del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel 
que s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, es considera 
més adient, com a mòdul de repartiment de la base imposable entre els subjectes 
passius, els metres lineals de façana dels immobles.  
 
D’acord amb els mesuraments realitzats pels serveis tècnics municipals, seguidament 
es relacionen les finques incloses en el tram de carrer objecte de les obres 
d’urbanització, així com els metres lineals de les façanes:  

Immobles costat nord:  
8 26,35 ml  

 
 
 
 
 
 

 21,85 ml  
 
 

 

Total 170,45 ml de façana  
 

Immobles costat sud:  
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Com a conclusió, manifestar que les obres projectades signifiquen unes millores 
necessàries amb una aplicació directa i total als interessats i generen una major dotació, 
més idònia per un major servei als interessats, que es distingeix d’una simple millora, 
entesa aquesta com a despesa útil sobre un servei anterior, i l’ampliació, com a 
qualsevol extensió d’alguna cosa anterior.” 

 
4. El 25 d’octubre de 2018, el secretari i l’interventor, emeten el següent informe jurídic i 
econòmic, que es transcriu literalment: 
 

 “Per resolució de l’alcaldia de data 24 d’octubre de 2018, s’ha resolt iniciar l’expedient 
de contribucions especials i demanar els informes corresponents, als efectes d’acordar 
la imposició i ordenació per aplicació de contribucions especials per la urbanització del 
carrer de l’Abat Escarré, i a la vista de l’informe emès per l’arquitecte municipal, de data 
24 d’octubre de 2018, s’emet el següent:  
 
1. Fonaments de dret.  
1.1. Fet imposable:  
D’acord amb el que disposen els articles 28 i 58 del text refós de la Llei reguladora de 
les hisendes locals, en endavant TRLRHL, l’Ajuntament pot establir i exigir contribucions 
especials per a la realització d’obres públiques o de l’establiment o ampliació dels 
serveis públics municipals definits a l’article 29, sempre que es produeixi un benefici o 
augment de valor en els béns dels particulars i sempre que les obres es realitzin dins 
l’àmbit de competències de l’Ajuntament per complir els fins que li són atribuïts.  
 
L’obra per a la urbanització del carrer de l’Abat Escarré, té aquesta consideració.  
 
L’article 34.2 del text refós del TRLRHL, preveu que l’acord relatiu a la realització d’una 
obra, si s’ha de finançar mitjançant contribucions especials, no es podrà executar fins 
que se n’aprovi la imposició i ordenació concreta.  
 
1.2. Subjectes passius:  
Son subjectes passius de les contribucions especials que s’imposin, ordenin i apliquin 
les persones físiques o jurídiques i les entitats a que es refereix l’article 35.4 de la Llei 
58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, especialment beneficiades per la 
realització de les obres o per l’establiment o ampliació dels serveis municipals que 
originin la obligació de contribuir, havent de tenir en compte els beneficis fiscals que les 
lleis i els Tractats Internacionals concedeixin a aquests subjectes passius a efectes de 
determinació de les quotes que en cap cas podran ser distribuïts entre els demés 
contribuents.  
 
Per raó de la naturalesa de l’obra i d’acord amb l’article 30.2. del TRLRHL, tenen la 
consideració de subjectes passius com a persones beneficiades:  
 

a) En les contribucions especials per a la realització d’obres o establiments, o 
ampliació de serveis que afectin els béns immobles, els propietaris d’aquests béns.  

 
1.3. Base imposable:  
Per atendre el cost d’aquesta obra existeix consignació suficient a la partida 
pressupostària UB 15320 60900 - urbanització del carrer de l’Abat Escarré.  
 
La base imposable, (article 31.1 TRLRHL), serà com a màxim l’equivalent al 90% del 
cost que l’Ajuntament suporta per la realització de l’obra i correspon al Ple de la 
Corporació la fixació del percentatge a repartir entre els subjectes passius.  
 
La determinació del cost de l’obra ha de contenir les especificacions de l’article 31.2 del 
TRLRHL, tenint el cost total pressupostat el caràcter de simple previsió, ja que si el cost 
real és major o menor que el previst, s’ha de prendre, el real a efectes de càlcul de les 
quotes corresponents.  
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Als efectes de determinar la base imposable, s’entendrà per cost suportat per l’entitat la 
quantia que resulti de restar a la xifra del cost total l’import de les subvencions o auxilis 
que l’entitat local obtingui de l’Estat o de qualsevol altra persona, o entitat pública o 
privada.  
 
Per a l'execució d’aquestes obres ordinàries no s'han atorgat a l'Ajuntament 
subvencions ni auxilis de cap mena per part de persones o entitats públiques o 
privades.  
 
Tal i com figura el projecte bàsic d’urbanització i l’informe tècnic de l’arquitecte municipal 
de data 13 de març de 2018, es prendrà per a la determinació de la base imposable 
l’import de 156.388,36 euros, essent aquest el cost total de les obres, dels quals 
145.740,36 euros corresponen al pressupost per contracte i 10.648,00 euros als 
honoraris, i que té caràcter de mera previsió, i en conseqüència, si el cost efectiu fos 
major o menor, es rectificarà l'import de les quotes individuals als subjectes passius.  
 
1.4. Quota:  
Per a la determinació de la quota es tindrà en compte el que determina l’article 32.1, del 
TRLRHL, que disposa que la base imposable de les contribucions especials es repartirà 
entre els subjectes passius, tenint en compte la classe i naturalesa de les obres, i amb 
caràcter general, s’han d’aplicar conjuntament o separadament com a mòduls de 
repartiment:  
- els metres lineals de façana de l’immoble.  

- la superfície dels immobles.  

- el volum d’edificabilitat dels immobles.  

- el valor cadastral de l’immoble assignat per l’IBI.  
 
1.5. Meritació:  
L’article 33 del TRLRHL, preveu que les contribucions especials s’han de meritar en el 
moment en què les obres s’executin o el servei s’hagi començat a prestar. Si les obres 
es fraccionen, la meritació és produirà per a cadascun dels subjectes passius des que 
s’han executat, les corresponents a cada tram o fracció de l’obra.  
 
Quan l’Ajuntament aprovi l’acord concret d’imposició i ordenació, pot exigir per avançat 
el pagament de les contribucions especials en funció de l’import del cost previst per l’any 
següent.  
 
Una vegada finalitzada la realització total o parcial de les obres, o iniciada la prestació 
del servei, s’han d’assenyalar els subjectes passius, la base i les quotes 
individualitzades definitives, girant les liquidacions procedents i compensant com 
entrega a compte els pagaments anticipats que s’hagin efectuat.  
 
Tal assenyalament definitiu es realitzarà pels òrgans competents de l’entitat impositora 
ajustant-se a les normes de l’acord concret d’ordenació del tribut per l’obra o servei de 
que es tracti.  
 
Si els pagaments anticipats hagueren estat efectuats per persones que no tenen la 
condició de subjectes passius en la data de meritació del tribut o be excedissin de la 
quota individual definitiva que els hi correspongui, l’ajuntament practicarà d’ofici la 
pertinent devolució.  
 
1.6. Procediment i competència:  
De conformitat amb els articles 15.1 i 34.1 i 3 del TRLRHL, l'exacció d'aquest tribut 
requereix l’adopció prèvia de l'acord provisional d'imposició i de l'acord d'ordenació, 
d’inexcusable adopció aquest últim. 
  
Per un principi d’eficàcia i economia dels acords, aquests es poden adoptar 
conjuntament.  
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Aquests acords han de contenir:  

- Justificació que les obres beneficien especialment a determinades persones.  
- Justificació del percentatge de repartiment.  
- Referència a l’acord de realització de les obres.  
- Cost previst de realització de les obres i serveis.  
- Base imposable.  
- Relació de subjectes passius.  
- Fixació dels criteris de repartiment.  
- Determinació de les quotes singulars.  

 
L’acord provisional d’imposició i ordenació s’ha d’adoptar pel Ple de la corporació, amb 
el vot favorable de la majoria simple del nombre legal dels seus membres, es a dir més 
vots afirmatius que negatius, de conformitat amb els articles 22.2.e) de la Llei 7/1985 de 
Bases de Règim Local i 47.1 de la Llei 11/1999, de modificació d’aquesta Llei.  
 
Quan s’hagi adoptat, cal sotmetre’l a informació pública al tauler d’anuncis de la 
corporació durant trenta dies, com a mínim, dins dels quals els interessats poden 
examinar l’expedient i presentar les reclamacions oportunes. A més, en tot cas, es 
publicarà l’anunci d’exposició al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i en un diari 
dels de major difusió de la província.  
 
Segons el que preveuen els articles 36.2 i 37 del text refós del TRLRHL, durant aquest 
termini d’exposició el públic, els propietaris o titulars afectats, sempre que representin al 
menys, els dos terços de les quotes que s’hagin de satisfer, i per acord en majoria 
absoluta, es poden constituir en Associació administrativa de contribuents.  
 
Si no es produeixen reclamacions, aquests acords es consideraran aprovats 
definitivament, sense necessitat d’acord plenari, el qual es publicarà en el BOPB i contra 
el qual es podrà interposar recurs contenciós administratiu.  
 
Si es formulen reclamacions en l’acord d’imposició i ordenació, s’hauran de resoldre i fer 
l’aprovació definitiva pel Ple. Mitjançant edicte en el BOP es publicarà l’acord i es 
notificarà als que van efectuar reclamacions, podent interposar en el seu cas el 
corresponent recurs contenciós administratiu.  
 
L’acord definitiu o el provisional elevat automàticament a definitiu, s’haurà de publicar en 
el butlletí oficial de la Província, sense que entri en vigor fins que no s’hagi portat a 
terme la publicació. (article 17.4 del TRLRHL) 
 
De conformitat amb l’article 34.4 del text refós del TRLRHL, una vegada adoptat l’acord 
concret d’ordenació i determinades les quotes a satisfer, aquestes es notificaran 
individualment, a cada subjecte passiu si aquest o el seu domicili fossin coneguts i, en el 
seu defecte, per edictes, els interessats podran formular recurs de reposició davant 
l’Ajuntament que podrà versar sobre la procedència de les contribucions especials, el 
percentatge del cost que han de satisfer o les quotes assignades.  
 
Aquesta notificació constitueix una garantía per a la defensa del contribuent i per això 
sempre ha de tenir lloc, independentment de que la quota encara no sigui exigible, 
doncs la liquidació practicada no ho serà fins que es produeixi la seva meritació, es a 
dir, fins que les obres no hagin finalitzat o s’iniciï la prestació del servei.  

 
La notificació de la liquidació definitiva haurà de contenir els extrems relacionats en 
l’article 102.2. de la llei General Tributària, i els que figuren a l’apartat e), relatius al lloc, 
termini i forma en que s’hagi de satisfer el deute tributari.  
 
Aquestes liquidacions definitives podran ser aprovades per resolució de l’Alcalde, doncs 
es tracte d’actes de gestió tributària. (article 9.1 de l’ordenança general de gestió, 
liquidació i recaptació dels ingressos de dret públic municipal)  
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En qualsevol cas, l’acord relatiu a la realització de l’obra, que s’hagi de costejar 
mitjançant contribucions especials, no es podrà executar, i en conseqüència no es 
podran començar les obres, fins que no s’hagi aprovat definitivament la ordenació 
concreta de les contribucions especials i s’hagi també notificat individualment la quota a 
cada subjecte passiu.  
 
1.7. Caràcter finalista:  
Les quantitats recaptades per contribucions especials només poden ser destinades a 
pagar les despeses de l’actuació d’urbanització.  
 
1.8. Remissió normativa:  
En tot allò no previst en l’acord d’ordenació concret per aquestes contribucions 
especials, regirà l'Ordenança General de Contribucions Especials.  
 
2. Conclusions:  
2.1. Per a les obres ordinàries per a la urbanització del carrer de l’Abat Escarré, és 
procedent exigir contribucions especials, perquè s’inclouen en les obres i serveis públics 
locals enumerades en l’article 29 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes 
Locals.  
En tot cas l’acord relatiu a la realització de l’obra, si s’ha de finançar mitjançant 
contribucions especials, no es pot executar fins que se n’aprovi la imposició i l’ordenació 
definitiva, on s’ha de determinar el cost previst, la quantitat a repartir entre els 
beneficiaris i els criteris de repartiment.  
 
2.2. El criteri de repartiment s’ha d’ajustar al previst en l’article 32.1 a) del text refós de 
la LHL, i que es consideri més adient per la naturalesa de l'obra i les característiques 
dels immobles.  
 
2.3. La base imposable serà, com a màxim de 140.749,52 euros, que no supera el límit 
exigit per la llei, i que correspon al 90%, del cost total de 156.388,36 euros, que 
l’Ajuntament suporta per la realització d’aquesta obra.  
 
2.4. Per exigir contribucions especials, cal l’acord provisional d’imposició i ordenació pel 
Ple de la Corporació, que s’ha d’adoptar per majoria simple dels membres presents.  
 
2.5. Quan s’hagi adoptat, l’acord provisional se sotmetrà a informació pública al Butlletí 
Oficial de la Província de Barcelona i al tauler d’anuncis d’aquesta corporació durant 
trenta dies, dins dels quals els interessats podran examinar l’expedient i presentar les 
reclamacions que considerin oportunes.  
Així mateix es publicarà l’anunci d’exposició en un diari dels de major difusió de la 
província.  
També durant aquest termini, els propietaris o titulars afectats per aquestes obres 
podran constituir l’Associació Administrativa de Contribuents. (Article 36.2 i 37 del 
TRLRHL)  
 
2.6. Si no es produeixen reclamacions, l’acord inicial esdevé definitiu, sense necessitat 
d’un nou acord plenari.  
 
2.7. En cas que es produeixin al·legacions, aquestes s’hauran de resoldre i aprovar 
definitivament pel Ple de la corporació, els acords d’imposició i ordenació de les 
contribucions especials.  
 
2.8. Contra l’acord definitiu, que s’haurà de publicar en el BOPB, es pot interposar 
recurs contenciós administratiu.  
 
2.9. Una vegada adoptat definitivament l’acord concret d’ordenació de les contribucions 
especials i determinades les quotes a satisfer, es notificarà individualment a cada 
subjecte passiu.  
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Contra aquest acord, es podrà formular recurs de reposició davant de l'Ajuntament que 
podrà versar sobre la procedència de les contribucions especials, el percentatge del 
cost que han de satisfer o les quotes assignades.  
 
2.10. En qualsevol cas, les obres no podran començar fins que no existeixi l’acord 
definitiu d’ordenació de les contribucions especials i s’hagi notificat la quota, 
individualment a cada subjecte passiu.  
 
2.11. Una vegada finalitzada la realització total o parcial de les obres, o iniciada la 
prestació del servei, s’han d’assenyalar els subjectes passius, la base i les quotes 
individualitzades definitives, girant les liquidacions procedents i compensant com 
entrega a compte els pagaments anticipats que s’hagin efectuat.  
 
S’emet aquest informe sens perjudici d’altre de millor criteri fonamentat en dret i de que 
la Corporació adopti l’acord que consideri més conforme amb els interessos municipals.” 

 
5. A la vista dels informes emesos s’estima que la quantitat a repartir entre els beneficiaris 
haurà de ser del 54,31%, atès que l’immoble del carrer de La Colomina, s/n, situat a la 
façana sud amb 176,44 metres lineals, és de propietat municipal, en concret, és on s’ubica 
el camp de l’Atlètic Masnou Futbol, i que l’existència d’aquest equipament municipal amb 
una elevada afluència per part de la ciutadania del Masnou, justifica, que la quantitat que 
hauran d’assumir els veïns sigui del 54,31%, inferior a la màxima fixada legalment (90%) i 
que a diferència d’altres vials urbanitzats i finançats amb contribucions especials ha estat 
l’habitual en les urbanitzacions de carrers on totes les propietats afectades eren privades.  
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de data 7 de novembre de 2018. 
 
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.- IMPOSAR contribucions especials com a conseqüència de l’execució de l’obres 
d’urbanització del carrer de l’Abat Escarré del Masnou, l’establiment i exigència de les 
quals es legitima per l’obtenció d’un benefici o per l’augment de valor dels immobles 
afectats per les obres. 
 
Segon.- ORDENAR el tribut concret d’acord amb les següents determinacions: 
 

1. Cost total previst de les obres per import de 156.388,36 euros. 
2. Cost que suporta l’Ajuntament per import de 71.453,84 euros. 
3. Cost a finançar mitjançant contribucions especials:  

Es fixa la quantitat que s’ha de repartir els beneficiaris en 84.934,52 euros 
corresponents al 54,31% del cost total de l’obra. 
Aquesta quantitat té el caràcter de mera previsió, ja que, finalitzada l'obra, si el cost 
real és més alt o més baix que el previst, s’ha de prendre aquest cost a efectes del 
càlcul de les quotes, s’han d’assenyalar els subjectes passius i s’han de girar les 
liquidacions que siguin necessàries. 

4. Criteris de repartiment: Metres lineals de façana. 
Tenint en compte l’obra que s’ha d’executar i les característiques tècniques 
urbanístiques de la zona es considera més adequat per a l’equitatiu repartiment, del 
cost de l’obra o servei, entre els contribuents afectats aplicar com a mòdul de 
repartiment de la base imposable. 

 
Tercer.- APROVAR la relació de subjectes passius i les quotes singulars que resulten 
d’aplicar a la quantitat que es reparteixen els beneficiaris el valor dels mòduls aplicables, 
segons consta en el document annex I (Relació de subjectes passius). 
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Quart.- PUBLICAR al BOPB  i EXPOSAR l’anunci el tauler d’anuncis de l’Ajuntament, 
durant el termini de trenta dies hàbils, en el que les persones interessades podran 
examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que creguin oportunes.  
 
Durant aquest període d’exposició pública, els propietaris o titulars afectats es podran 
constituir en associació administrativa de contribuents. 
 
Cinquè.- NOTIFICAR individualment a cada subjecte passiu les quotes corresponents, si 
és conegut, i si no, mitjançant edictes.  
 
Els interessats podran formular recurs de reposició davant l’ajuntament, que podrà versar 
sobre la procedència de les contribucions especials, el percentatge del cost que hauran de 
satisfer les persones especialment beneficiades o les quotes assignades. 
 
Sisè.- PUBLICAR al BOPB l’acord definitiu. 
 
Si hi ha reclamacions, les haurà de resoldre el Ple de la corporació, abans d’aprovar 
definitivament la imposició i ordenació de les contribucions especials. 
 
Setè.- APROVAR els subjectes passius, la base i les quotes individualitzades definitives, 
girant les liquidacions que procedeixin, una vegada finalitzada la realització total de les 
obres, o iniciada la prestació del servei, compensant com entrega a compte els pagaments 
avançats en cas que s’hagin efectuat. 
 
Vuitè.- APLICAR l’Ordenança fiscal general de contribucions especials en tot allò que no 
es preveu en aquest acord.” 
 
El president sotmet a votació les esmenes presentades pel Grup Municipal d’ICV-EUiA 
 
Resultat: Les esmenes queden rebutjades per 9 vots en contra, 4 vots a favor i 7 vots 
d’abstenció.  
 
Votació: 
Els grups municipals de C’s (3 regidors) i ICV-EUiA-E (1 regidor) hi voten a favor. 
Els grups municipals d’ERC-AM-MES (6 regidors), CUP-PA (2 regidors) i PP (1 regidor) hi 
voten en contra. 
Els grups municipals del PDeCAT-UNIÓ (5 regidors) i PSC-CP (2 regidors) s’abstenen. 
 
Resultat:  Aprovat per 11 vots a favor i 9 vots en contra.  
 
Votació 
Els grups municipals d’ERC-AM-MES (6 regidors), CUP-PA (2 regidors), PSC-CP (2 
regidors) i PP (1 regidor) hi voten a favor. 
Els grups municipals del PDeCAT-UNIÓ (5 regidors), C’s (3 regidors) i ICV-EUiA-E (1 
regidor) hi voten en contra. 
 
7. - Modificació contracte de serveis de recollida de residus, neteja viària, passeig 
marítim i platges del terme municipal del Masnou (LIC.8/2014). 
 
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_201812202005030100_FH.mov&topic=7 
 
Acord: 
 
“El 17 de juliol de 2014, el Ple de l’Ajuntament va aprovar l’expedient de contractació i els 
plecs de clàusules administratives (PCA) i de prescripcions tècniques particulars (PPTP) 
per a l’adjudicació del contracte dels serves de recollida de residus, de la neteja viària, 
passeig Marítim i platges del terme municipal del Masnou. 

http://videoacta.elmasnou.cat/?meeting=video_201812202005030100_FH.mov&topic=7
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El 14 de maig de 2015, el Ple municipal va adjudicar el contracte de serveis de recollida 
de residus, neteja viària, passeig marítim i platges del terme municipal del Masnou a 
Corporación CLD, Servicios urbanos de tratamiento de residuos SL (en endavant CLD) 
per un import de 1.843.084,39 € anuals, IVA inclòs, i una durada de 4 anys des de l’acta 
d’inici del servei, amb possibilitat de pròrroga fins un màxim de 2 anys. 
 
El 15 de febrer de 2016 es va signar l’acta d’inici dels serveis mitjançant la qual l’empresa 
CLD s’iniciava tots els serveis a excepció dels serveis de recollida selectiva de residus de 
les fraccions paper-cartó, envasos lleugers i vidre, que van iniciar l’1 d’abril de 2016. 
 
En data 21 de setembre de 2017, el Ple va aprovar la modificació del contracte en base al 
informe del tècnic de Manteniment i Via Pública on posava de manifest que s’havia 
produït un increment notable de la recollida selectiva de residus del municipi degut, 
sobretot, al canvi de model de gestió de la recollida de les fraccions d’envasos lleugers, 
paper-cartró i vidre. 
 
Vist que, el dia 26 de febrer de 2018, la Secció Cinquena de la Sala del Contenciós 
Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), va dictar la Sentència 
núm. 160/2018, per la qual va estimar el recurs contenciós administratiu interposat per 
FCC, i en conseqüència va anul·lar la resolució núm. 67/2015 de data 13 d’abril de 2015 
del Tribunal Català de Contractes i l’acord de Ple de data 14 de maig de 2015 pel qual es 
va adjudicar el contracte a CLD en execució de la Resolució 67/2015, de 13 d’abril, del 
Tribunal Català de Contractes del Sector Públic de la Generalitat de Catalunya. La 
Sentència també declara que la societat (en referència a FCC) va ser indegudament 
exclosa de la licitació i que va ser indegudament anul·lat l’acord d’adjudicació del Ple de 
l’Ajuntament de data 19 de febrer de 2015, ordenant a l’Ajuntament, en execució de 
sentència, la subscripció del corresponent contracte amb FCC. 
 
Vist l’acord de Ple del 15 de novembre de 2018 que va aprovar adjudicar, en execució de 
sentència, el contracte del servei de recollida de residus, neteja viària, passeig marítim i 
platges del terme municipal del Masnou a l’empresa Fomento de Construcciones y 
Contratas S.A. 
 
Vist l’informe del tècnic de Manteniment, Serveis Municipals i Via Pública de data 3 de 
desembre de 2018.   
 
Vist que, mitjançant escrit de data 3 de desembre de 2018, es va trametre a l’empresa 
adjudicatària del servei, Fomento de Construcciones y Contratas, S. A. l’informe 
justificatiu, donant-los un tràmit d’audiència de 5 dies hàbils perquè formulessin les 
al·legacions o consideracions que estimessin oportunes. 
 
Vist que, en data 3 de desembre de 2018, l’empresa va presentar al registre general de 
l’ajuntament (registre d’entrada E-2018/012472) escrit acceptant la proposta i manifestant 
el seu interès i conformitat a la modificació del contracte. 
 
Vist l’informe conjunt de secretaria-intervenció que consta a l’expedient. 
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Territori amb data 12 de desembre 
de 2018. 
 
En virtut de tot el que s’ha exposat, el Ple de la corporació adopta, per majoria absoluta, 
dels presents (20), els acords següents: 
 
Primer. Aprovar la primera modificació del contracte del servei de recollida de residus, 
neteja viària, passeig marítim i platges del terme municipal del Masnou adjudicat a 
l’empresa Fomento de Construcciones y Contratas S.A., consistent en l’augment dels 
serveis de recollida de reciclatge (envasos i paper cartró), augment del servei de 
desbordaments de tardes i del servei de recollida de voluminosos. Aquesta modificació 



Acta del Ple de l'Ajuntament del Masnou Sessió núm. PLE2018000013  20 de desembre de 2018 

 

16 

suposa un 9,64% del preu anual d’adjudicació descrita en l’informe del tècnic de 
Manteniment i Via Pública de data 3 de desembre de 2018, i que sigui efectiva a partir de 
l’1 de gener de 2019. 
 
L’import anual de la modificació del contracte és de 198.292,05 €, IVA inclòs, que anirà a 
càrrec a l’aplicació pressupostària MS.16210.22700, Recollida de residus, o a la que 
s’habiliti al seu efecte per als exercicis posteriors. 
 
Segon. Aprovar la despesa derivada de la modificació del contracte, i que s’expressa al 
punt primer dels acords del Ple, condicionada a l’existència de crèdit per als exercicis 
posteriors, i amb càrrec a la partida que s’habiliti al seu efecte. 
 
Tercer. Facultar a l’Alcalde per a l’execució d’aquests acords, i especialment, per a la 
formalització en document administratiu de la modificació aprovada. 
 
Quart. Notificar el present acord a l’empresa Fomento de Construcciones y Contratas 
S.A., i citar-los en dia i hora que oportunament se’ls hi comunicarà, per a la formalització 
de la modificació aprovada. 
 
Cinquè. Publicar la modificació del contracte al perfil de contractant.” 
 
Resultat: Aprovat per 17 vots a favor i 3 vots d’abstenció.  
 
Votació 
Els grups municipals d’ERC-AM-MES (6 regidors), PDeCAT-UNIÓ (5 regidors), C’s (3 
regidors), PSC-CP (2 regidors) i PP (1 regidor) hi voten a favor. 
Els grups municipals de la CUP-PA (2 regidors) i ICV-EUiA-E (1 regidor) s’abstenen. 
 
8. - Aprovació provisional de la modificació puntual del PGOU del Masnou sector 10 
Llevant La Colomina N2. 
 
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_201812202005030100_FH.mov&topic=8 
 
Acord: 
 
“Examinada la documentació que es tramita en relació amb la modificació puntual del Pla 
General d’Ordenació en l’àmbit del sector 10 Llevant La Colomina N2, redactada per 
l’arquitecte (.../...), per encàrrec d’aquest Ajuntament.  
 
Atès que per acord del Ple de l’Ajuntament de data 19 de juliol de 2018 es va aprovar 
inicialment la referida modificació i es va sotmetre a informació pública pel termini d’un 
mes, amb la publicació d’un anunci al BOP, al diari El Punt, al portal de transparència 
municipal i a l’e-tauler. 
 
Atès que durant el termini d’informació pública no es van presentar al·legacions, tal i com 
consta a l’informe emès per l’OAC amb data 3 de desembre de 2018.  
 
Atès el que especifica l’article 96, en relació amb l’article 85 del Decret legislatiu 1/2010, de 
3 d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’urbanisme, i l’article 101.3 del mateix 
text legal. 
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Territori amb data 12 de desembre 
de 2018. 
 
En virtut de tot el que s’ha exposat, es proposa, al Ple de la corporació, l’adopció dels 
acords següents: 
 

http://videoacta.elmasnou.cat/?meeting=video_201812202005030100_FH.mov&topic=8
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PRIMER.- Aprovar provisionalment la Modificació Puntual del Pla General d’Ordenació del 
Pla General d’Ordenació en l’àmbit del sector 10 Llevant La Colomina N2, redactada per 
l’arquitecte (.../...), per encàrrec d’aquest Ajuntament. 
 
SEGON.- Remetre la modificació puntual esmentada, així com una còpia de l’expedient 
administratiu a la Comissió Territorial d’Urbanisme, a l’efecte de la seva aprovació 
definitiva. 
 
TERCER.- Notificar els acords a les persones interessades." 
 
Resultat:  No aprovat per 9 vots a favor i 11 vots d’abstenció. La proposta no prospera ja 
que requereix majoria absoluta (11 vots). 
 
Votació 
Els grups municipals d’ERC-AM-MES (6 regidors), PSC-CP (2 regidors) i PP (1 regidor) hi 
voten a favor. 
Els grups municipals del PDeCAT-UNIÓ (5 regidors), C’s (3 regidors), CUP-PA (2 
regidors) i ICV-EUiA-E (1 regidor) s’abstenen. 
 
9. - Contesta de l'Equip de Govern als suggeriments 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_201812202005030100_FH.mov&topic=9 
 
10. - 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_201812202005030100_FH.mov&topic=10 
 
11. - Moció presentada pel Grup Municipal de la CUP-PA en contra de les agressions 
feixistes. 
 
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_201812202005030100_FH.mov&topic=11 
 
Acord: 
 
“Des de la Candidatura d’Unitat Popular (CUP) del Masnou, davant de l’agressió feixista 
del passat dissabte dia 1 de desembre contra dos veïns del Masnou i Ocata al Port de 
Masnou, volem manifestar: 
 
- La nostra solidaritat i recolzament amb les persones agredides, i denunciar que no es 
tracta d’un fet aïllat, sinó d’un més de la llarga llista que en els últims temps s’estan 
produint arreu del territori. 

 
- Mostrar la nostra indignació davant d’una agressió portada a terme  per coneguts 
neonazis de la nostra zona amb un llarg historial d’agressions i amenaces, com és el cas 
de Sergio Morales responsable de l’agressió d’aquest passat dissabte a la nit conjuntament 
amb un petit grup de, com els agrada autoanomenar-se en ells, patriotes espanyols. 
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Comunitat i Persones amb data 12 
de desembre de 2018. 
 
Davant aquesta situació, des de la CUP El Masnou proposem els següents acords: 

http://videoacta.elmasnou.cat/?meeting=video_201812202005030100_FH.mov&topic=9
http://videoacta.elmasnou.cat/?meeting=video_201812202005030100_FH.mov&topic=10
http://videoacta.elmasnou.cat/?meeting=video_201812202005030100_FH.mov&topic=11
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1. Que El Masnou es declari formalment Municipi contra el feixisme i el racisme i en 

favor de la convivència en la diversitat. 
 

2. Que l’Ajuntament promogui actes per la memòria històrica del municipi i defensa els 
valors de la democràcia, la justícia universal, els drets humans, socials i laborals, 
així com els valors de la diversitat cultural, religiosa o de gènere que disposem al 
nostre municipi. 

 
3. Que l’Ajuntament denegui l’ús d’espais, com els equipaments públics i la via 

pública, a col·lectius i formacions polítiques que incitin a la discriminació racial, 
ètica, cultural, de gènere o polític. Expressament es denegarà el permís a entitats 
que facin enaltiment del franquisme, el nazisme, el racisme o mostres d’odi al qui 
no pensa de la mateixa manera. 

 
4. Que l'Ajuntament, amb els recursos que disposa, faci el possible per prevenir i 

actuar en la identificació dels individus que exhibeixin simbologia feixista o 
preconstitucional a l'espai públic o que facin activitats o propaganda d'activitats que 
inciti a la discriminació racial, ètica, cultural, de gènere o ideològica. 

 
5. Que l'Ajuntament condemni formalment tots els actes públics i declaracions que 

facin apologia del racisme, de la xenofòbia, dels genocidis o de la discriminació 
contra els drets humans. Valors els quals són totalment incompatibles en una 
democràcia real i rebutjables per la societat. 

 
6. Que l'Ajuntament davant de qualsevol agressió feixista, racista, masclista o 

LGBTIfòbica a la ciutat, faci una denúncia pública i personal de suport a les 
persones agredides i faciliti els mitjans a l’abast pel suport i reparació de danys 
físics i morals causats a la persona agredida, valorant la possibilitat de personar-se 
com a acusació popular en aquests tipus de casos. 

 
Resultat:  Aprovat per 15 vots a favor i 4 vots en contra. 
 
Votació 
Els grups municipals d’ERC-AM-MES (5 regidors), PDeCAT-UNIÓ (5 regidors), CUP-PA 
(2 regidors), ICV-EUiA-E (1 regidor) i PSC-CP (2 regidors) hi voten a favor. 
Els grups municipals de C’s (3 regidors) i PP (1 regidor) hi voten en contra. 
 
12. - Declaració institucional presentada pel Grup Municipal d'ICV-EUiA, a proposta 
d'Amnistia Internacional, FundiPau, Greenpeace i Oxfam Intermón, per a la 
suspensió de la venda d'armes espanyoles a la coalició saudita que intervé al 
conflicte del Iemen. 
 
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_201812202005030100_FH.mov&topic=12 
 
Acord: 
 
“Des del març del 2015 fins al juliol de 2018, la coalició internacional encapçalada per 
l’Aràbia Saudita que opera a la guerra del Iemen ha dut a terme més de 18.000 
bombardejos amb armes subministrades per diversos països, i ha comès desenes de 
presumptes crims de guerra duent a terme atacs deliberats i indiscriminats contra objectius 
civils, com ara escoles, hospitals, mesquites, fàbriques, mercats, noces i funerals. 
 
A l'informe d'agost del 2018, el Consell de Drets Humans de l'ONU recomana a la 
comunitat internacional «abstenir-se de subministrar armes que podrien ser utilitzades a la 
guerra del Iemen» ja que totes les parts en el conflicte armat del Iemen han comès amb 
impunitat violacions greus del dret internacional. 

http://videoacta.elmasnou.cat/?meeting=video_201812202005030100_FH.mov&topic=12
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El cost humà del conflicte del Iemen, en els més de tres anys i mig que dura, ha estat 
qualificat per l'ONU des de març de 2017 com la catàstrofe humanitària més gran de 
l’actualitat. Segons Nacions Unides, fins a gener de 2018, en el conflicte del Iemen havien 
mort almenys 6.000 civils, més de 50.000 han resultat ferits i hi ha tres milions de persones 
desplaçades internes. D'una població de 29,3 milions de persones, més de 22 milions 
necessiten ajuda humanitària per cobrir les seves necessitats bàsiques, 11 milions en una 
situació d'extrema necessitat. Una crisi exacerbada pel bloqueig marítim imposat per part 
de la coalició saudita, que constitueix una greu infracció del dret internacional humanitari. 
 
Entre 2015 i 2017, malgrat el risc de ser còmplice de la comissió de crims de dret 
internacional, l’Estat espanyol va exportar armes a l’Aràbia Saudita per valor de 932 milions 
d’euros i va autoritzar l’exportació d'armes per valor de 1.235 milions d’euros. És necessari 
que Espanya adopti mesures significatives per sumar-se a la creixent llista de països que 
apliquen ja des de fa mesos mesures restrictives i no autoritzen ni exporten armes que es 
puguin utilitzar en el conflicte del Iemen. 
 
Es per totes aquestes consideracions que el Grup Municipal d’ICV-EUIA, en nom 
d’Amnistia Internacional, FundiPau, Greenpeace i Oxfam Intermón, proposa que 
l’Ajuntament Ple prengui els següents 
 
ACORDS: 
 
Primer. Instar el Govern espanyol a suspendre la transferència d'armes i denegar les 
autoritzacions d’exportacions d'armes a l’Aràbia Saudita que podrien ser utilitzades en el 
conflicte del Iemen, almenys mentre es tingui informació de fonts fiables o mentre es 
mantingui un risc substancial que aquestes es puguin utilitzar per cometre o facilitar la 
comissió de violacions greus del dret internacional dels drets humans o del dret 
internacional humanitari. 
 
Segon. Transmetre aquest acord a la Presidència i Vicepresidència del Govern espanyol, 
així com als Ministeris d'Afers exteriors, Unió Europea i Cooperació, Indústria, Comerç i 
Turisme, Defensa, Interior i Hisenda, a més de la Secretària d'Estat de Comerç que 
presideix la Junta Interministerial que regula el comerç d'armes espanyol, a Amnistia 
Internacional, FundiPau, Greenpeace i Oxfam Intermón i fer-lo públics a través dels mitjans 
habituals de comunicació de l’Ajuntament. 
 
Resultat:  Aprovat per 15 vots a favor i 4 vots en contra.  
 
Votació: 
Els grups municipals d’ERC-AM-MES (5 regidors), PDeCAT-UNIÓ (5 regidors), CUP-PA 
(2 regidors), ICV-EUiA-E (1 regidor) i PSC-CP (2 regidors) hi voten a favor. 
Els grups municipals de C’s (3 regidors) i PP (1 regidor) hi voten en contra. 
 
12.1 Moció presentada pel Grup Municipal d'ICV-EUiA per a un pressupost per al 
2019 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_201812202005030100_FH.mov&topic=12.1 
 
Resultat de la urgència: Aprovada per 11 vots a favor i 8 vots d’abstenció. 
 
Votació de la urgència: 
Els grups municipals del PDeCAT-UNIÓ (5 regidors), C’s (3 regidors), ICV-EUiA-E (1 
regidor) i PSC-CP (2 regidors) hi voten a favor. 
Els grups municipals d’ERC-AM-MES (5 regidors), CUP-PA (2 regidors) i PP (1 regidor) 
s’abstenen. 
 

http://videoacta.elmasnou.cat/?meeting=video_201812202005030100_FH.mov&topic=12.1
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Acord: 
 

“Hem arribat al mes de desembre i, trencant una pràctica iniciada l’any 1980, el govern 
d’ERC encara no ha presentat una proposta de pressupost per al 2019 al Masnou per tal 
que sigui debatuda en el Ple de l’Ajuntament. 
 

Es probable que això signifiqui que ens trobem al davant d’una decisió del govern de 
prorrogar, per a l’any 2019, el pressupost de 2018. 
 

Si fos així, ICV-EUiA del Masnou no comparteix aquesta decisió ja que, per acabar-ho 
d’adobar, els pressupostos actuals van ser aprovats com a resultat del rebuig de la moció 
de confiança presentada pel govern d’ERC en veure com el Ple de l’Ajuntament celebrat el 
mes de novembre de 2017, rebutjava la proposta de pressupost per a l’any 2019, 
presentada per ERC, que només va obtenir els vots favorables d’aquest grup municipal. 
 

A més, la no presentació d’una proposta de pressupost per al 2019 i, per tant, la pròrroga 
del pressupost de 2018, no incorporà les millores en aquest pressupost que, a proposta 
d’ICV-EUiA i per un acord amb ERC, es van aprovar en el ple celebrat el mes de maig 
d’enguany. 
 

Unes millores que, per un import total de 150.000 €, van permetre destinat 60.000 € per 
ajuts al lloguer, 25.000 € per subvencionar la instal·lació d’ascensors, 15.000 € per ajudar 
les famílies que escolaritzen els seus infants a les escoles bressol públiques, 20.000 € per 
augmentar els ajuts socials, 10.000 € per augmentar els ajuts al pagament de l’IBI, 10.000 
per realitzar més activitats dins el Pla de drogodependències i 10.000 € destinats a partides 
de Civisme, Igualtat i Esports. 
 

A més, si el govern d’ERC no es presenta una proposta de pressupost per al 2019,  
s’impedirà a la resta de grups municipals del Consistori la presentació de propostes de  
millora que servirien per millorar els serveis públics i l’atenció a les famílies més  
necessitades del Masnou. 
 

Per últim, si el govern d’ERC no ens dóna l’opció de debatre una proposta de pressupost 
per al 2019, la resta de grups municipals del Consistori no podrem proposar actuacions 
d’inversió que permetin millorar els nostres carrers, places i jardins, així com els 
equipaments municipals. 
 
En definitiva, la no presentació per al seu debat d’una proposta de pressupost per al 2019 
seria un fet que tindria greus conseqüències per al conjunt de la ciutadania del nostre poble 
i, per aquesta raó, ICV-EUIA creu que ERC ha de presentar una proposta de pressupost 
per al 2019 perquè sigui debatuda en sessió plenària al més aviat possible. 
 
Al mateix temps creiem que la resta de grups municipals hem de fer un esforç important 
per tal d’aconseguir que els interessos de la ciutadania estiguin per damunt dels interessos 
polítics i, en aquest sentit, ICV-EUiA es compromet a treballar amb aquest objectiu des del 
mateix moment en que aquesta moció sigui aprovada. 
 

És per tot això que el Grup Municipal d’ICV-EUiA de l’Ajuntament del Masnou proposa que 
l’Ajuntament Ple prengui els següents 
 
ACORDS: 
 

Primer.- Instar el govern municipal a presentar una proposta de pressupost municipal per a 
2019, per tal que sigui debatuda en sessió plenària abans de finals de febrer de 2019. 
 

Segon.- lnstar tots els grups municipals del consistori a posar els interessos de la 
ciutadania per damunt dels legítims interessos polítics, per tal d’intentar que El Masnou 
disposi per al 2019 d’un pressupost municipal que serveixi per continuar millorant els 
serveis públics, les polítiques socials i els nostres carrers, places, jardins i equipaments 
municipals. 
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Tercer.- Fer públics aquests acords a través dels mitjans habituals de comunicació de 
l’Ajuntament.” 
 
Resultat: Aprovat per 9 vots a favor, 5 vots en contra i 5 vots d’abstenció.  
 
Votació 
Els grups municipals PDeCAT-UNIÓ (5 regidors), ICV-EUiA-E (1 regidor), PSC-CP (2 
regidors) i PP (1 regidor) hi voten a favor. 
El Grup Municipal d’ERC-AM-MES (5 regidors) hi vota en contra. 
Els grups municipals de C’s (3 regidors) i CUP-PA (2 regidors) s’abstenen. 
 
12.2 Declaració institucional presentada pel Grup Municipal del PDeCAT-UNIÓ en 
suport als presos polítics i la mesura de vaga de fam com a denúncia al bloqueig que 
el Tribunal Constitucional està imposant a l’accés al Tribunal Europeu dels Drets 
Humans. 
 
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_201812202005030100_FH.mov&topic=12.2 
 
Resultat de la urgència: Aprovada per 11 vots a favor i 8 vots d’abstenció. 
 
Votació de la urgència: 
Els grups municipals d’ERC-AM-MES (6 regidors), PDeCAT-UNIÓ (5 regidors), CUP-PA (2 
regidors) i ICV-EUiA-E (1 regidor) hi voten a favor. 
Els grups municipals de C’s (3 regidors) i PP (1 regidor) hi voten en contra. 
El Grup Municipal del PSC-CP (2 regidors) s’absté. 
 
Acord: 
 
“Els presos polítics Jordi Turull, Jordi Sànchez, Joaquim Forn i Josep Rull han iniciat una 
vaga de fam per denunciar el bloqueig que el Tribunal Constitucional està imposant a 
l’accés al Tribunal Europeu dels Drets Humans. 
 
La duresa que comporta aquesta acció demostra la fermesa de les conviccions tant d’en 
Jordi Turull, Jordi Sànchez, Joaquim Forn i Josep Rull com de la resta de presos i exiliats i 
confirma el seu compromís amb la lluita pacífica.  
 
Aquesta acció excepcional i extraordinària torna a situar amb més força el focus sobre 
l’arbitrarietat de la justícia espanyola, que està instruint una causa política amb arguments 
falsos, atemptant contra drets fonamentals, com la presumpció d’innocència o el dret a un 
procés judicial amb garanties.  
 
Des del Partit Demòcrata reiterem la nostra solidaritat amb aquesta vaga de fam que 
denuncia  les traves que el Tribunal Constitucional està posant per endarrerir l’accés al 
TEDH. Tal com han expressat els presos polítics en vaga de fam, aquesta acció pacífica 
no es fa contra ningú, sinó a favor de remoure consciències i voluntats: no es busca cap 
tracte de favor, ni tan sols una resolució positiva dels recursos; sinó demanar que es 
respectin els seus drets. 
 
Per tot l’exposat es proposa al Ple de l’Ajuntament els següents acords: 
 
PRIMER.-  Donar ple suport a la decisió dels presos polítics Jordi Sànchez, Jordi Turull, 
Josep Rull i Joaquim Forn d’iniciar una vaga de fam en denúncia a l’actuació del Tribunal 
Constitucional, que amb la seva manera de procedir davant dels recursos d’empara 
presentats pels presos polítics evita l’accés de les seves peticions als Tribunals Europeus i 
Internacionals. 
 

http://videoacta.elmasnou.cat/?meeting=video_201812202005030100_FH.mov&topic=12.2
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SEGON.- Donar suport a totes les accions judicials impulsades pels presos polítics per tal 
d’aconseguir que es revisi una presó provisional totalment injusta. 
 
TERCER.- Exigir al Tribunal Constitucional que resolgui el més aviat possible els recursos 
d’empara presentats pels presos polítics. 
 
QUART.- Notificar aquest acord al Govern de la Generalitat, al Parlament de Catalunya, al 
Congrés de Diputats, al Senat, al Parlament Europeu, a Amnistia Internacional, a l’Oficina 
de l’Alt Comissionat de l’ONU per als Drets Humans (ACNUDH), així com també, al 
Tribunal Constitucional. 
 
CINQUÈ.- Publicar aquesta moció a través dels canals habituals de què disposa 
l’Ajuntament com són la pàgina web, el Masnou Viu i les xarxes socials de Twitter i 
Facebook.” 
 
Primer bloc (consta del primer acord). 
 
Resultat: Aprovat per 12 vots a favor, 6 vots en contra i 1 vot d’abstenció. 
 
Votació 
Els grups municipals d’ERC-AM-MES (5 regidors), PDeCAT-UNIÓ (5 regidors) i CUP-PA 
(2 regidors) hi voten a favor. 
Els grups municipals de C’s (3 regidors), PSC-CP (2 regidors) i PP (1 regidor) hi voten en 
contra. 
El Grup Municipal d’ICV-EUiA-E (1 regidor) s’absté. 
 
Segon bloc (consta del segon, tercer, quart i cinquè acord). 
 
Resultat: Aprovat per 13 vots a favor i 6 vots en contra. 
 
Votació 
Els grups municipals d’ERC-AM-MES (5 regidors), PDeCAT-UNIÓ (5 regidors), CUP-PA 
(2 regidors) i ICV-EUiA-E (1 regidor) hi voten a favor. 
 
Els grups municipal de C’s (3 regidors), PSC-CP (2 regidors) i PP (1 regidor) hi voten en 
contra. 
 
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. 
 
 


