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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 19 de desembre
de 2019 i 23 de gener de 2020.
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_202002201903160100_FH.mov&topic=1

S’aprova l'acta del Ple ordinari del 19 de desembre de 2019 i 23 de gener de 2020, 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 vid eoacta. Es poden
consultar a l’enllaç següent:

http://videoacta.elmasnou.cat?meeting=video_202002201903160100_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_202002201903160100_FH.mov&topic=3

El secretari general dóna compte de la relació de decrets, tramitats electrònicament, que
van del número 46 de data 16 de gener al número 326 de data 12 de febrer de 2020.
Resultat: En resten assabentats.
4. - Donar compte de l'informe corresponent al quart trimestre de l’any 2019 sobre
compliment dels terminis de pagament de les obligacions pendents, emès
conforme a allò establert per l’article 4 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol.
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_202002201903160100_FH.mov&topic=4

Acord:
El tresorer de la corporació ret compte de l’informe, el qual literalment diu:
“Informe del quart trimestre de 2019 sobre compliment de terminis de pagament
d’obligacions pendents
De conformitat amb allò establert a l'article 4 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de
modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s'estableixen mesures de
lluita contra la morositat en les operacions comercials, trimestralment s'haurà d'emetre un
informe sobre el compliment dels terminis de pagament de les obligacions, que inclourà
necessàriament el nombre i la quantia global de les obligacions pendents amb
incompliment de termini, per la qual cosa s’inclou l’annex següent:
Annex 1, amb els quadres i llistats sobre els pagaments realitzats en el trimestre tant dins
com fora del període legal de pagament, les factures o documents justificatius pendents
de pagament al final del trimestre, que inclou un resum del nombre i la quantia global de
les obligacions pendents amb incompliment de termini.
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D’acord amb allò establert per l’article 198.4 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
contractes del sector públic, que estableix que “l’administració tindrà l’obligació d’abonar
el preu dins dels trenta dies següents a la data d’aprovació de les certificacions d’obra o
dels documents que acreditin la conformitat...”, les dades del present informe de morositat
s’han calculat tenint en compte com a data de referència de càlcul, la data d’aprovació de
les factures.
Normativa aplicable:
- Llei 15/2010, de 5 de juliol, de mesures de lluita contra la morositat en les operacions
comercials.
- Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.
- Reial decret 1496/2003, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el reglament pel que es
regulen les obligacions de facturació i es modifica el reglament de l’impost sobre el valor
afegit.
Caldrà donar compte del present informe en el primer Ple municipal que es celebri.”
Resultat: En resten assabentats.
5. - Donar compte de l'informe d’Intervenció d’avaluació de compliment d’objectius
de la LO 2/2012 respecte al seguiment del quart trimestre del pressupost 2019, amb
motiu de la seva remissió al Ministeri d’Hisenda i Funció Pública.
Les intervencions corresponents a aquest punt de l’ordre del dia es troben enregistrades a la videoacta. Es poden
consultar a l’enllaç següent:

http://videoacta.elmasnou.cat?meeting=video_202002201903160100_FH.mov&topic=5

Acord:
“Primer. Donar compte informe d’Intervenció número 9/2020 d’avaluació del compliment
dels objectius de la LO 2/2012, de 27 d’abril d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat
Financera, respecte al seguiment del quart trimestre del pressupost 2019.
Segon. Donar compte de la comunicació de les dades sobre l’execució del quart trimestre
del pressupost 2019 al Ministeri d’Hisenda i Funció Pública, dintre del termini establert.”
Resultat: En resten assabentats.
6. - Modificació del nombre de llocs de treball del personal eventual del grups
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_202002201903160100_FH.mov&topic=6

Acord:
“En la sessió plenària ordinària de 25 de juliol de 2019 es va aprovar el nombre, les
característiques i retribucions del personal eventual dels grups municipals d’aquest
Ajuntament com segueix:
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Número Denominació

Dedicació

Retribucions

1

Assessor/a GM ERC

Ordinària (37,5 hores setmanals) 30.388,84.-euros

1

Assessor/a GM FEM

Parcial (15 hores setmanals)

12.155,50.-euros

1

Assessor/a GM PSC

Parcial (15 hores setmanals)

12.155,50.-euros

1

Assessor/a GM JUNTS

Parcial (15 hores setmanals)

12.155,50.-euros

1

Assessor/a GM C’s

Parcial (10 hores setmanals)

8.103,58.-euros

1

Assessor/a GM CUP

Parcial (5 hores setmanals)

4.051,79.-euros

Per decrets d’alcaldia números 2019LLDA1852 de 1 d’agost de 2019, 2019LLDA1917 de
7 d’agost de 2019, 2019LLDA2493 de 6 de novembre de 2019 s’ha nomenat el personal
eventual dels grups municipals de C’s, d’ERC i del PSC.
En dates 31 de gener de 2020, 3 de febrer de 2020 i 5 de febrer de 2020 els grups
municipals de Junts per Catalunya-Units pel Masnou, Fem Masnou i la CUP han decidit
nomenar al mateix assessor pels tres grups municipals.
Segons l’article 104 bis de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim
Local, aquest ajuntament pot incloure en la seva plantilla un nombre de llocs de treball de
personal eventual que no excedeixi de set, res impedeix que siguin menys ni que a la
vista de la sol·licitud formulada pels tres grups municipals citats es puguin unificar els tres
llocs que inicialment se’ls van assignar en un de sol.
Per tot l’exposat, es necessari modificar el nombre de llocs de treball fixat en la sessió de
25 de juliol de 2019 unificant en un sol lloc de treball els tres actuals dels grups
municipals de, Fem Masnou, Junts per Catalunya-Units pel Masnou i la CUP, com
segueix:
Número Denominació
1

Dedicació

Retribucions

Assessor/a GM FEM, Parcial (35 hores setmanals) 28.362,79.-euros
JUNTS i CUP

Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Serveis Generals amb data 12
de febrer de 2020.
Per tot això, aquesta Alcaldia, a proposta dels grups municipals Fem Masnou, Junts per
Catalunya-Units pel Masnou i la CUP, s’adopten al Ple de l'Ajuntament, per unanimitat,
dels presents (20), els acords següents:
Primer. Modificar el nombre, característiques i retribucions del personal eventual dels
grups municipals d'aquest Ajuntament aprovat en la sessió plenària ordinària de 25 de
juliol de 2019 en el sentit d’unificar en un sol lloc de treball els tres dels assessors dels
grups municipals Fem Masnou, Junts per Catalunya-Units pel Masnou i la CUP en els
termes següents:
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Retribucions

Assessor/a GM FEM, Parcial (35 hores setmanals) 28.362,79.-euros
JUNTS i CUP

Segon. La dedicació parcial implicarà el compliment de la jornada laboral de 35 hores
setmanals, i la incompatibilitat per a la percepció d'hores extraordinàries, havent d'estar a
disposició dels tres grups municipals en qualsevol moment en què sigui requerit per això,
i comportarà que el desenvolupament d'aquest lloc de treball sigui compatible amb una
altra activitat en el sector públic o privat, prèvia concessió de la corresponent autorització
de compatibilitat.
Tercer. La descripció del lloc de treball d’assessor dels tres grups municipals és la
següent:
-

Funció: Assessorament especial als grups municipals en l’exercici de les funcions
pròpies dels grups polítics municipals.

Quart. Les retribucions anuals brutes d'aquest personal s'abonaran en catorze pagues,
prorratejades en dotze pagues de periodicitat mensual i dues corresponents a les pagues
extraordinàries de juny i desembre, i es revisaran anualment en la mateixa proporció que
es revisin les retribucions de la resta de personal al servei de l'Ajuntament.
Cinquè. Les despeses a les que es refereix l’apartat anterior, s’imputaran a la partida
pressupostària que per la seva naturalesa correspongui, dintre del pressupost d’aquest
Ajuntament per a 2020.
Sisè. Modificar la plantilla i la relació de llocs de treball de personal eventual que fixa en 6
els llocs de treball d’assessors dels grups municipals en el sentit de fixar-la en 4 llocs.
Setè. Declarar que la modificació operada en aquest acord es podria revertir en qualsevol
moment a petició de qualsevol dels tres grups municipals sol·licitants.
Vuitè. Publicar aquest acord a l’e-Tauler, Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i en
el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, en compliment del que disposen els articles
104.3 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, i 304.3 del
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal
i de règim local a Catalunya.”
Resultat: Aprovat per 20 vots a favor.
Votació
Els grups municipals d’ERC-AM-AM (9 regidors), Fem Masnou (3 regidors), PSC-CP (2
regidors), JxCAT-UNITS (3 regidors), Cs (2 regidors) i CUP-AMUNT (1 regidor), hi voten
a favor.
7. - Reversió de la concessió del servei municipal de subministrament d’aigua.
Nomenament de la interventora tècnica.
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_202002201903160100_FH.mov&topic=7

Acord:
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“La concessió del servei municipal d’aigües es va adjudicar el 26 d’octubre de 1972 a
favor de la Societat Regional d’Abastament d’Aigües S.A. (actualment SOREA) per un
termini de 30 anys.
En data 21 de gener de 1999 el Ple de la Corporació va aprovar una pròrroga del
contracte per a la gestió del servei municipal d’aigua potable de 20 anys, és a dir, fins al
26 d’octubre de 2022.
Vist l’informe de l’enginyera municipal de data 3 de febrer de 2020 que literalment diu:
“Actualment l’Ajuntament del Masnou té contractada la gestió del servei municipal
d’aigües a Sorea. Abans de la finalització del contracte, l’any 2022, caldrà realitzar
les obres necessàries per tal de donar compliment a l’obligació del concessionari
de conservar el conjunt de les instal·lacions de forma que quan aquestes
reverteixin a l’Ajuntament es trobin en bon estat de funcionament.
El dia 16 de novembre de 2017, el Ple de l’Ajuntament va acordar aprovar
inicialment el Pla Director d’abastament d’aigua potable al municipi, el qual, en no
presentar-se al·legacions, va esdevenir aprovat definitivament.
Aprovat el Pla Director, i d’acord amb la inversió econòmica a realitzar
determinada per l’auditoria realitzada, es van identificar les actuacions que es
consideraven prioritàries i es va establir el següent ordre de priorització:
1. Connexió Aigües Aragó
2. Abastament Santa Madrona
3. Renovació xarxa de Can Barrera
4. Millora espai comú Ametllers i Can Mandri
5. Instal·lació de nous hidrants
6. Canonada buidat dipòsit 5000m3
7. Minimització d’avaries
8. Eliminació dipòsit Meià Baix
9. Adequació dipòsit cementiri
10. Legalitzacions elèctriques
En el moment de planificar el desenvolupament de les obres, aquest ordre va patir
modificacions segons els recursos disponibles, l’aparició d’imprevistos que va fer
incloure actuacions inicialment no previstes i la premissa de minimitzar les
afectacions als abonats.
A dia d’avui, les actuacions ja finalitzades són:
-

Connexió Aigües Aragó
Abastament Santa Madrona
Millora espai comú Ametllers i Can Mandri
Canonada buidat dipòsit 5000m3
Legalitzacions elèctriques
Substitució canonada aigua C.Uruguai (forma part del projecte de renovació de
Can Barrera)

Les obres que es troben en procés d’execució un cop l’Ajuntament ha aprovat per
Junta de Govern Local la seva execució són:
-

Eliminació del dipòsit de Meià Baix
Instal·lació de nous hidrants
Minimització d’avaries
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La previsió és realitzar aquestes actuacions durant la primera meitat d’aquest any.
Quan aquestes actuacions estiguin finalitzades, s’haurà executat al voltant del
70% de la inversió econòmica prevista. En aquest moment, es concretaran els
recursos econòmics encara disponibles i les actuacions encara a realitzar,
establint una nova priorització per a la part final d’aquestes intervencions.
Per tot plegat, es considera que l’estat d’execució de les obres és adequat per
iniciar la reversió de la concessió, tenint en compte que el termini restant fins a la
finalització del contracte és suficient per dur a terme la resta d’intervencions.”
Vist l’informe de la tècnica de Medi Ambient de data 3 de febrer de 2020 que literalment
diu:
“Antecedents
1. La concessió del servei municipal d’aigües es va adjudicar el 26 d’octubre de
1972 a favor de la Societat Regional d’Abastament d’Aigües S.A. (actualment
SOREA) per un termini de 30 anys.
2. En data 21 de gener de 1999 el Ple de la Corporació va aprovar una pròrroga
del contracte per a la gestió del servei municipal d’aigua potable de 20 anys, és
a dir, fins al 26 d’octubre de 2022.
3. La clàusula 24 dels plecs de condicions jurídico-econòmiques- administratives
que van regir la contractació indica que el règim de transició en l’últim període
de la concessió es regirà al que disposa l’article 131 del Reglament de Serveis
de les Corporacions locals, aprovat per Decret de 17 de juny de 1955, que
indica el següent:


El plec de condicions detallarà la situació i l’estat de conservació en el que
hauran de trobar-se les obres i el material afectes a la concessió en el
moment de reversió de la mateixa.



Amb anterioritat a la reversió, en el termini que s’assenyali en el plec de
condicions i, en tot cas, com a mínim, en el d’un mes per cada any de
durada de la concessió, la Corporació designarà un interventor tècnic de
l’empresa concessionària, el qual vigilarà la conservació de les obres i del
material e informarà a la Corporació sobre les reparacions i reposicions
necessàries per mantenir-los en les condicions previstes.
En el cas de desobediència sistemàtica del concessionari a les
disposicions de la Corporació sobre conservació de les obres e
instal·lacions o de mala fe en l’execució de les mateixes, la Corporació
podrà disposar del segrest de l’empresa.

4. El plec de condicions no detalla la situació i l’estat de conservació en la que
s’han de trobar les obres i el material al final de la concessió però durant
aquesta s’ha creat un fons de reversió, que s’ha dotat a través del sistema
tarifari, amb l’objectiu que en el moment de la finalització de la concessió els
elements que la conformen es lliurin en correcte estat de funcionament.
5. Així mateix, el plec de condicions no concreta cap període de reversió, per tant
serà el d’un mes per cada any de durada de la concessió, és a dir, cinquanta
mesos.
6. En vistes a iniciar la reversió de la concessió de subministrament d’aigua
potable del municipi, en data 16 de novembre de 2017, el Ple de l’Ajuntament,
per unanimitat, va acordar aprovar inicialment el Pla Director d’abastament
d’aigua potable al municipi del Masnou, presentat per SOREA, l’objecte del
qual és el d’analitzar l’abastament d’aigua potable al municipi, realitzar una
8
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anàlisi de l’evolució previsible de les necessitats globals d’aigua i definir els
eixos de creixement i millora de la xarxa d’abastament d’aigua potable.
Sotmès l’expedient a informació pública, no es va presentar cap al·legació,
reclamació o suggeriment, de forma que el Pla Director va esdevenir definitiu.
En el pla director es defineixen les actuacions necessàries per al correcte
funcionament del servei, de les quals, en base la valoració tècnica realitzada,
es van considerar com a prioritàries les següents:










CONNEXIÓ DE LA XARXA D’AIGÜES D’ARAGÓ
RENOVACIÓ DE LA XARXA D’ABASTAMENT I DISTRIBUCIÓ DE LA
URBANITZACIÓ DE SANTA MADRONA
RENOVACIÓ DE LA XARXA D’AIGÜES DE CAN BARRERA
MILLORA DE LA XARXA DE L’ESPAI COMÚ DELS BLOCS DE C./
AMETLLERS I C./ CAN MANDRI
NOUS HIDRANTS PROPOSATS (FASE 1)
EXECUCIÓ DE LA CANONADA DE BUIDAT DEL DIPÒSIT NOU
MINIMITZACIÓ D’AVARIES
ELIMINACIÓ DEL DIPÒSIT MEIÀ BAIX
ADEQUACIÓ DIPÒSIT DEL CEMENTERI

7.

En el mateix Ple del dia 16 de novembre de 2017, i també per unanimitat, es va
aprovar una addenda del contracte amb Sorea per a la modificació de
l’estructura tarifària del servei municipal de subministrament d’aigua potable, en
el sentit d’afectar el fons de reversió acumulat fins a data 31 de desembre de
2016 per import de 1.654.177,88.-euros a l’execució per part de la
concessionària d’obres de millora o renovació de les instal·lacions del servei
municipal d’aigua amb l’objectiu que en finalitzar la concessió els elements de
la concessió retornin el correcte estat.

8.

Finalment, també en la sessió plenària del dia 16 de novembre de 2017, i
també per unanimitat, fruit d’una auditoria de la concessió, es va aprovar una
addenda amb Sorea per a l’execució d’obres de millora a fons perdut per import
de 226.583.-euros per part de la concessionària.

9.

Les dues addendes es van formalitzar en data 4 de desembre de 2017.

10. Actualment s’estan realitzant les obres definides com a prioritàries segons el
Pla director d’abastament d’aigua potable. En l’informe de l’enginyera municipal
de data 3 de febrer de 2020 es posa de manifest l’estat d’execució de les obres
executades a càrrec del fons de reversió i de les obres de millora de la xarxa i
es conclou que amb les actuacions a executar durant la primera meitat d’aquest
any s’haurà executat al voltant d’un 70% del total, moment en que es podrà
establir una nova priorització per a la part final de les intervencions.
Per tant, trobant-se aquestes obres en un estat força avançat d’execució es pot
iniciar la reversió de la concessió, tenint en compte que el termini restant fins
l’octubre de 2022, és suficient per dur a terme la reversió del contracte.
Consideracions tècniques
1. Elements de la xarxa i abastament d’aigua de la concessió
Pou
-

Pou Meià: Situat per sobre l’autopista C-32, a la cota de terreny 72 m. És
un pou obert, de 1,15 m de diàmetre i una profunditat aproximada de 40 m.
Està equipat amb una bomba que treballa entre 4 i 6 hores diàries. Compta
amb un sistema de cloració amb panel analitzador.
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Dipòsits de subministrament
-

Dipòsit Nou: Té una capacitat de 5.000 m3. És cilíndric, fabricat en formigó
armat semisoterrat. Està situat al fondo dels Rials a la cota 120 m.

-

Dipòsit del Cementiri: Té una capacitat de 2.000 m 3. És de formigó armat
semisoterrat i de planta rectangular. Està situat a la parcel·la sobre el
cementiri del Masnou, entre l’avinguda Joan XXIII i el carrer Pau Casals, a
la cota 71 m. Disposa de dos grups de bombament: un en funcionament
que subministra aigua en primer terme al dipòsit Pi de l’Indià i un altre fora
de servei.

-

Dipòsit de Can Teixidor: Té una capacitat de 75 m 3. És de formigó armat,
amb construcció superficial i de planta rectangular. Està situat a l’avinguda
Teodor Torres de la urbanització de Can Teixidor, al terme municipal
d’Alella, a la cota 40 m. Disposa d’un grup de bombament pel
subministrament d’aigua a la part alta de la urbanització.

-

Dipòsit del Pi de l’Indià: Té una capacitat de 100 m 3. És de formigó armat,
amb construcció superficial i de planta circular. Està situat a una parcel·la
sobre l’avinguda Joan XXIII de la urbanització del Pi de l’Indià al terme
municipal de Teià, a la cota 171 m.

-

Dipòsit Meià Zona Alta: Té una capacitat de 75 m 3. És de formigó armat,
amb construcció soterrada i de planta circular. Està situat al carrer Joan
XXIII, a la cota 157 m. Disposa d’un grup de bombament pel
subministrament de la urbanització Meià Zona Alta.

-

Dipòsit Meià Baixa: Té una capacitat de 100 m3. És de formigó armat, amb
construcció semisoterrada i de planta circular. Està situat al carrer Joan
XXIII, a la cota 107 m. Està prevista la seva eliminació entre les obres que
resten pendents d’executar del Pla director abans de la finalització de la
concessió.

-

Dipòsit Cisterna Bòbila: Té una capacitat de 75 m 3. És de formigó armat,
amb construcció soterrada. Està situat al polígon de la Bòbila, a la cota 73
m.

Estacions de bombament i elevació
-

Estació de bombament del Cementiri: està adossada al dipòsit del
Cementiri. Subministra aigua al dipòsit Pi de l’Indià o, segons la situació,
directament a les zones que hi ha abans d’arribar a aquest dipòsit. Està
equipada amb 1 bomba. Adossada també al dipòsit, hi ha un altre equip
d’impulsió fora de servei equipat amb 2 bombes.

-

Estació de bombament del dipòsit Meià Zona Alta: està adossada al dipòsit
Meià Zona Alta. Subministra aigua als carrers alts de la urbanització Meià
Zona Alta. Està equipat amb 1 bomba.

-

Grup de bombament de la Bòbila: ubicat sobre el dipòsit-cisterna de la
Bòbila, subministra aigua al polígon industrial de la Bòbila. Està equipat
amb 2 bombes.

-

Estació de bombament de Can Teixidor: està adossada al dipòsit de Can
Teixidor. Subministra aigua a la part alta de la urbanització de Can
Teixidor. Està equipat amb un grup de pressió i amb 2 bombes.
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Estació d’elevació de Santa Madrona: és una estació equipada amb 4
bombes, projectada per subministrar a la zona alta de la urbanització de
Santa Madrona. Actualment està fora de servei.

Estacions de potabilització
Hi ha tres estacions de cloració:
-

Estació de cloració del Pou Meia
Estació de cloració del dipòsit del Cementiri
Estació de cloració del dipòsit de la Bòbila.

Xarxa de distribució d’aigua potable
En el moment de l’aprovació del Pla director es comptabilitzava un total de
79,85 Km de xarxa municipal d’abastament d’aigua potable.
Es pot trobar detall de la longitud i composició de la xarxa en el Pla director.
Hidrants actuals
En el moment de l’aprovació del Pla director es comptabilitzava un total de 68
hidrants i des d’aleshores se n’han afegit 3 més.
Ut.
1
1
1
1
1
3
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
1
1
1
1
1
1
1

Situació
Avinguda Generalitat
Avinguda Joan XXIII
Avinguda Joan XXIII
Avinguda Joan XXIII cantonada Ametllers
Avinguda President John F. Kennedy
Camí del Mig
Carrer Almeria
Carrer Cristòfol Colom
Carrer Cusí i Fortunet
Carrer Doctor Agell cant. Carrer Fontanills
Carrer Fra Juníper Serra
Carrer Isaac Albeniz
Carrer Itàlia
Carrer Joan Carles I
Carrer Joan Carles I
Carrer Joan Miró
Carrer Joan Miró cant. Mare de Deu Nuria
Carrer Josep Irla
Carrer Josep Llimona
Carrer Josep Pla
Carrer Lluis Millet cant. Torrent Umbert
Carrer Maragall cantonada carrer Paraguai
Carrer Mare de Deu del Pilar
Carrer Maresme
Carrer Maria Canaleta cant. Roger de Llúria
Carrer Migjorn
Carrer Montserrat Roig
Carrer Montevideo
Carrer Navarra
Carrer Paraguai
Carrer Pau Casals
Carrer Pintor Vila
Carrer Pol. Lacra Goleta Constància
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Situació
Carrer Pujadas Truch
Carrer Ramon y Cajal
Carrer Roger de Flor cant. Carrer Barcelona
Carrer Roger de Flor cantonada Flos i Calcat
Carrer Roman Fabra cantonada Frederich Bosch
Carrer Salvador Espriu
Carrer Salvador Espriu cant. Torrent Gaio
Carrer Sant Crispin
Carrer Sant Crispin cant. Cristòfol Colon
Carrer Sant Felip
Carrer Sant Francesc d’Assis
Carrer Sant Miquel
Carrer Sant Sebastià cant. Roger de Llúria
Carrer Tramuntana
Carretera N-II
Dogi
Passeig Marítim
Plaça Espanya
Riera de Teià
Torrent Can Gaio
Torrent Vallmora
Torrent Vallmora
Torrent Vallmora cantonada carrer Itàlia
Urbanització Coromines
Passatge de Caramar
Carrer Maria Canaleta
Carrer Navarra, 95

Fonaments de dret
 Disposició transitòria primera del Text refós de la Llei de Contractes del Sector
Públic aprovat per Real Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre (data
d’aprovació de les dues addendes abans referenciades).
 Reglament de Serveis de les Corporacions Locals, aprovat per Decret de 17 de
juny de 1955 (RSCL).
 Plec de condicions jurídiques, econòmiques i administratives de la concessió.
 Conveni de modificació de la concessió formalitzat el dia 9 de febrer de 1999
(punt 2on de la relació de fets).
 Addendes formalitzades el dia 4 de desembre de 2017 (punts 5è i 6è de la
relació de fets).
Proposta
Tenint en compte l’exposat, es proposa elevar a aprovació del ple les propostes
següents:
1. Incoar l’expedient de reversió del servei municipal d’abastament i
subministrament d’aigua de la població del Masnou.
2. Nomenar a l’enginyera municipal com a interventora tècnica durant el procés
de reversió de la concessió.
3. Notificar el contingut d’aquest acord a l’empresa concessionària SOREA S.A.”
Vist l’informe del secretari de l’Ajuntament de data 4 de febrer de 2020 que literalment
diu:
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“Antecedents
1. La concessió del servei municipal d’aigües es va adjudicar el 26 d’octubre de
1972 a favor de la Societat Regional d’Abastament d’Aigües S.A. (actualment
SOREA) per un termini de 30 anys.
2. En data 21 de gener de 1999 el Ple de la Corporació va aprovar una pròrroga
del contracte per a la gestió del servei municipal d’aigua potable de 20 anys, és
a dir, fins al 26 d’octubre de 2022.
3. En data 16 de novembre de 2017, el Ple de l’Ajuntament, per unanimitat, va
acordar aprovar inicialment el Pla Director d’abastament d’aigua potable al
municipi del Masnou, presentat per SOREA, i quin objecte és el d’analitzar
l’abastament d’aigua potable al municipi, realitzar una anàlisi de l’evolució
previsible de les necessitats globals d’aigua i definir els eixos de creixement i
millora de la xarxa d’abastament d’aigua potable.
Sotmès l’expedient a informació pública, no es va presentar cap al·legació,
reclamació o suggeriment, de forma que el Pla Director va esdevenir definitiu.
En el pla director es defineixen les actuacions necessàries per al correcte
funcionament del servei, de les quals, en base la valoració tècnica realitzada,
es van considerar com a prioritàries les següents:
 CONNEXIÓ DE LA XARXA D’AIGÜES D’ARAGÓ
 RENOVACIÓ DE LA XARXA D’ABASTAMENT I DISTRIBUCIÓ DE LA
URBANITZACIÓ DE SANTA MADRONA
 RENOVACIÓ DE LA XARXA D’AIGÜES DE CAN BARRERA
 MILLORA DE LA XARXA DE L’ESPAI COMÚ DELS BLOCS DE C./
AMETLLERS I C./ CAN MANDRI
 NOUS HIDRANTS PROPOSATS (FASE 1)
 EXECUCIÓ DE LA CANONADA DE BUIDAT DEL DIPÒSIT NOU
 MINIMITZACIÓ D’AVARIES
 ELIMINACIÓ DEL DIPÒSIT MEIÀ BAIX
 ADEQUACIÓ DIPÒSIT DEL CEMENTERI
4. En el mateix Ple del dia 16 de novembre de 2017, i també per unanimitat, es va
aprovar una addenda del contracte amb Sorea per a la modificació de
l’estructura tarifària del servei municipal de subministrament d’aigua potable, en
el sentit d’afectar el fons de reversió acumulat fins a data 31 de desembre de
2016 per import de 1.654.177,88.-euros a l’execució per part de la
concessionària d’obres de millora o renovació de les instal·lacions del servei
municipal d’aigua.
5. Finalment, també en la sessió plenària del dia 16 de novembre de 2017, i
també per unanimitat, fruit d’una auditoria de la concessió, es va aprovar una
addenda amb Sorea per a l’execució d’obres de millora a fons perdut per import
de 226.583.-euros per part de la concessionària.
6. Les dues addendes es van formalitzar en data 4 de desembre de 2017.
7. Vist l’informe de l’enginyera municipal i l’informe de la tècnica de medi ambient
de dates 3 de febrer de 2020.
Fonaments de dret
 Disposició transitòria primera del Text refós de la Llei de Contractes del
Sector Públic aprovat per Real Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de
novembre (data d’aprovació de les dues addendes abans referenciades).
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 Reglament de Serveis de les Corporacions Locals, aprovat per Decret de
17 de juny de 1955 (RSCL).
 Plec de condicions jurídiques, econòmiques i administratives de la
concessió.
 Conveni de modificació de la concessió formalitzat el dia 9 de febrer de
1999 (punt 2on de la relació de fets).
 Addendes formalitzades el dia 4 de desembre de 2017 (punts 5è i 6è de la
relació de fets).
Consideracions jurídiques
Primera.- Marc jurídic aplicable al contracte:
1. La Disposició transitòria primera del Text refós de la Llei de Contractes
del Sector Públic aprovat per Real Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de
novembre (en endavant TRLCSP), al punt segon, determina que els
contractes adjudicats amb anterioritat a l’entrada en vigor d’aquesta llei
(16/12/11) es regiran, pel que fa als seus efectes, compliment i extinció,
inclosa la seva durada i règim de pròrrogues, per la normativa anterior.
L’actual redactat de la disposició transitòria primera de la Llei 9/2017, de
8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (LCSP), manté el
mateix esquema, en el sentit de remetre’s a la normativa vigent en el
moment de l’adjudicació del contracte.
2. Atès que aquest contracte es va adjudicar l’any 1972, li es d’aplicació el
Reglament de Serveis de les Corporacions Locals, aprovat per Decret
de 17 de juny de 1955 (RSCL) i el Reglament de Contractació de les
Corporacions Locals, aprovat per Decret de 9 de gener de 1953. En
aquell moment era vigent la Llei de Contractes de l’Estat (Text articulat
aprovat per Decret 923/1965) que només era d’aplicació supletòria a
l’Administració local, en virtut del que establia la disposició addicional
segona del mencionat Reglament de Contractació de 1953.
3. També li és d’aplicació el Plec de condicions jurídiques, econòmiques i
administratives de la concessió, el conveni de modificació de la
concessió formalitzat el dia 9 de febrer de 1999 (punt 2on de la relació
de fets), i les addendes formalitzades el dia 4 de desembre de 2017
(punts 5è i 6è de la relació de fets).
Segona.- Naturalesa del contracte:
El contracte es defineix a la clàusula primera del plec com de realització d’obres
d’instal·lació i conducció d’aigües en els termes del projecte tècnic, així com
d’explotació i manteniment del servei municipal d’aigua. En l’apartat tercer de la
clàusula cinquena del plec, relativa a les obligacions del concessionari, s’estableix
l’obligació de realitzar les obres del projecte de xarxa de distribució d’aigua
potable. I en l’apartat cinquè d’aquesta mateixa clàusula es determina l’obligació
de conservar el conjunt de les instal·lacions i obres de la xarxa en bon estat de
funcionament de forma que quan aquestes reverteixin a l’Ajuntament es trobin en
perfecte estat de funcionament.
Tercera.- Addenda modificació tarifària per afectació al fons de reversió:
Mitjançant l’addenda aprovada en la sessió plenària de 16 de novembre de 2017
es va acordar el següent:
“Primer.- OBJECTE DEL CONVENI
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Constitueix l’objecte d’aquest conveni la modificació de l’estructura tarifària que
determina els preus del servei municipal de subministrament d’aigua potable al
Masnou, consistent en l’eliminació de les tarifes del servei de la part corresponent
a la dotació del fons de reversió, fixat per fer front a les possibles reposicions dels
actius revertibles a l’Ajuntament, així com l’afectació del fons de reversió acumulat
a l’execució pel concessionari de les obres de millora o renovació de les
instal·lacions del servei municipal d’aigua.
Ambdues parts acorden expressament continuar dotant amb càrrec a les tarifes
del Servei un fons d’amortització tècnica per a la recuperació de les inversions
realitzades i/o a realitzar pel concessionari, tret d’aquelles inversions executades
amb càrrec al fons de reversió.
Segon.- MODIFICACIÓ DE L’ESTRUCTURA TARIFÀRIA DEL SERVEI
L’Ajuntament del Masnou, mitjançant acord de Ple de data 16 de novembre de
2017 ha aprovat suprimir de l’estructura tarifària que determina el preu del servei
municipal de subministrament d’aigua potable, la part corresponent a la dotació
del fons de reversió des del 31 de desembre del 2016.
Tercer.- AFECTACIÓ DEL FONS DE REVERSIÓ
El fons de reversió acumulat fins el 31 de desembre de 2016 ascendeix a
1.654.177,88 €. S’acompanya el càlcul com a Annex 2.
L’Ajuntament del Masnou mitjançant acord de Ple de data 16 de novembre de
2017 ha aprovat que el fons de reversió acumulat quedi afecte a la millora o
renovació de les instal·lacions del servei municipal d’aigua que hagi
d’executar SOREA durant el termini de la concessió. Les obres a realitzar seran
aprovades prèviament per l’òrgan municipal competent. S’adjunta com Annex 3
memòria de les obres urgents previstes al Pla Director a realitzar a compte del
fons de reversió acumulat i que es certificaran segons preus de l’ITEC.
Quart.- LLIURAMENT DE LES INSTAL·LACIONS A L’EXTINCIÓ DEL
CONTRACTE
Atenent la supressió de l’estructura tarifària del servei del fons de reversió, en els
termes previstos anteriorment, tot mantenint l’equilibri econòmic financer del
contracte, ambdues parts convenen que en el moment d’extinció de la concessió,
el concessionari lliurarà les instal·lacions del servei municipal de subministrament
d’aigua potable a l’Ajuntament del Masnou que hagin d’ésser objecte de reversió,
en l’estat de funcionament i conservació que es trobin en aquell moment, sens
perjudici de les obligacions conservació i manteniment fins el final de la
concessió.”
Quarta.- Reversió de la concessió:
La clàusula 24 del Plec de condicions jurídiques i econòmic-administratives de la
concessió estableix que el règim de transició en el darrer període de la concessió
es regirà pel disposat a l’art. 131 del RSCL i disposicions concordants.
Segons l’esmentat article en la reversió s’ha de designar un interventor tècnic de
l’empresa concessionària, qui vigilarà la conservació de les obres i del material i
informarà a la Corporació sobre les reparacions i reposicions necessàries per
mantenir-los en les condicions previstes.
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Així mateix, dit article determina que en cas de desobediència sistemàtica del
concessionari a les disposicions de la Corporació sobre la conservació de les
obres i instal·lacions o de mala fe en l’execució de les mateixes, la Corporació
podria disposar el segrest de la concessió.
L’art. 131 del RSCL estableix com a període de reversió aquell que determini el
plec (que en aquest cas no ho concreta i es remet a aquest article) que com a
mínim serà el d’un mes per cada any de durada de la concessió, és a dir,
cinquanta mesos.
Com s’ha dit anteriorment al Ple de 16 de novembre de 2017 es va aprovar el Pla
Director d’abastament d’aigua potable (en endavant Pla Director), l’addenda per la
supressió de les tarifes del servei de la part corresponent a la dotació del fons de
reversió així com l’afectació del fons de reversió acumulat a l’execució pel
concessionari de les obres de millora o renovació de les instal·lacions del servei
municipal d’aigua (en endavant addenda del fons de reversió) i el conveni per a
l’execució d’obres de millora fruit de l’auditoria realitzada a la concessionària.
L’addenda i el conveni es van formalitzar el dia 4 de desembre de 2017, iniciant-se
a partir d’aquell moment l’execució de totes aquestes obres.
En l’informe de l’enginyera municipal de data 3 de febrer de 2020 es posa de
manifest l’estat d’execució de les obres executades a càrrec del fons de reversió i
de les obres de millora de la xarxa i es conclou que amb les actuacions a executar
durant la primera meitat d’aquest any s’haurà executat al voltant d’un 70% del
total, moment en que es podrà establir una nova priorització per a la part final de
les intervencions.
Per tant, trobant-se aquestes obres en un estat força avançat d’execució es pot
iniciar la reversió de la concessió, tenint en compte que el termini restant fins
l’octubre de 2022, és suficient per dur a terme la reversió del contracte.
Cinquena.- Òrgan competent:
És el Ple de la Corporació atès que va ser aquest òrgan qui va adjudicar la
concessió.
Conclusions
Per tot l’anterior, s’informa favorablement l’inici de l’expedient de reversió de la
concessió del servei municipal d’aigües.
Aquesta és l’opinió del sotasignant que sotmet a qualsevol altre de millor fonament
en dret. No obstant això, l’òrgan competent, resoldrà el que consideri oportú.”
Correspon iniciar l’expedient de reversió del servei municipal d’abastament i
subministrament d’aigua de la població del Masnou.
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Territori amb data 12 de febrer
de 2020.
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. Incoar l’expedient de reversió del servei
subministrament d’aigua de la població del Masnou.

municipal

d’abastament

i

Segon. Nomenar a l’enginyera municipal com a interventora tècnica durant el procés de
reversió de la concessió.
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Tercer. Concedir a SOREA S.A. un termini d’audiència de 15 dies hàbils, a comptar des
de l’endemà de la notificació d’aquest acord, durant el qual podran efectuar les
al·legacions que estimin del seu interès
Quart. Notificar aquest acord a l’empresa concessionària SOREA S.A.
Cinquè. Comunicar aquest acord a la interventora tècnica.
Sisè. Publicar el present acord a l’e-tauler de la web municipal.”
Resultat: Aprovat per 17 vots a favor i 3 vots d’abstenció.
Votació
Els grups municipals d’ERC-AM-AM (9 regidors), PSC-CP (2 regidors), JxCAT-UNITS (3
regidors), Cs (2 regidors) i CUP-AMUNT (1 regidor), hi voten a favor.
El Grup Municipal de Fem Masnou (3 regidors), s’absté.
8. - Adhesió a l’Associació de Municipis i Entitats per l’Aigua Pública.
Les intervencions corresponents a aquest punt de l’ordre del dia es troben enregistrades a la videoacta. Es poden
consultar a l’enllaç següent:

http://videoacta.elmasnou.cat?meeting=video_202002201903160100_FH.mov&topic=8

Acord:
“En data 31 de gener de 2020, la tècnica de Medi Ambient ha emès un informe que
literalment diu:

Antecedents
1. L’abastament d’aigua i el sanejament són serveis bàsics i essencials, i s’ha de
garantir en tot moment el seu accés universal i assequible, sense que el seu
subministrament es pugui privar per motius econòmics o socials.
2. L’objectiu 12 del Pla de Mandat Municipal 2019- 2023 és “Impulsar una
administració intel·ligent, oberta, àgil, eficient i de qualitat” i entre els seus
compromisos hi ha:
073 Revisar les formes de gestió i prestació dels serveis públics locals.
En els darrers anys ha tornat amb força a l’actualitat de l’agenda política el
debat sobre la gestió dels serveis públics locals. Per una banda s’han succeït
iniciatives legislatives que han perfilat i actualitzat les diferents formes de
gestió existent, directa i indirecta (LRSAL, Llei de contractes...). Per altra, les
diferents formacions polítiques han expressat les seves preferències per la
gestió directa o la indirecta, en termes relativament imprecisos ja que es parla
de “municipalització” o de “remunicipalització” de serveis que sempre han estat
de titularitat municipal.
A finals de l'anterior mandat, el Ple va crear una comissió municipal específica
(que s'ha tornat a posar en marxa en el nou període) sobre la gestió directa de
determinats serveis municipals.
Objectiu general: Analitzar les formes de gestió i de prestació dels serveis
públics locals per tal de proposar-ne millores i, quan s'escaigui, els canvis
pertinents.
Actuacions previstes:
001 Estudiar alternatives per a la gestió dels aparcaments públics de vehicles
del municipi.
17

Acta del Ple de l'Ajuntament del Masnou

Sessió núm. PLE2020000002

20 de febrer de 2020

002 Estudiar un nou sistema de gestió del servei d'abastament d'aigua
potable.
003 Estudia la posta en marxa d'un ens (EPEL o empresa municipal) amb
personalitat pròpia per la gestió de serveis urbans.
3. La disposició Addicional Cinquena de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de
les Bases del Règim Local, i els articles 133 a 136 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, preveuen la facultat dels ens locals de constituir associacions, d’àmbit
estatal o autonòmic, per a la protecció i promoció de llurs interessos comuns.
4. El 31 de gener de 2018 es va constituir l’Associació de Municipis i Entitats per a
l’Aigua Pública (en endavant, AMAP) que, actualment, compta ja amb 35
membres entre Ajuntaments (29 - Badalona, Barberà del Vallès, Barcelona,
Berga, Cardedeu, Castellbisbal, Cerdanyola del Vallès, Corbera de Llobregat, El
Prat de Llobregat, Girona, La Bisbal d’Empordà, Lleida, Molins de Rei, Montcada i
Reixac, Montornès del Vallès, Ripollet, Sabadell, Salt, Sant Boi de Llobregat, Sant
Feliu de Guíxols, Sant Pere de Torelló, Sant Vicenç de Torelló, Santa Coloma de
Cervelló, Santa Coloma de Gramenet, Santa Perpètua de la Mogoda, Sarrià de
Ter, Sobremunt, Terrassa), Operadors públics de gestió de l’aigua (3 - Aigües del
Prat S.A., Barcelona Cicle de l’Aigua S.A, Sabemsa) i Entitats (3 - Enginyeria
Sense Fronteres, Ecologistes en Acció, Grup de Defensa del Ter).
5. La finalitat de l’AMAP, que es descriu en el l’article 2 dels estatuts, és difondre i
promoure la gestió íntegrament pública de l’aigua, així com donar suport als
municipis que vulguin encaminar-se cap a una gestió pública de l’aigua.
6. L’article 26 dels estatuts estableix que una de les fonts d’ingressos de l’Associació
són les quotes anuals ordinàries, que corresponen a una part proporcional de la
seva població, amb la possibilitat d’establir topalls.
7. En l’assemblea general ordinària de l’AMAP de 30 de gener de 2019 es van
aprovar les quotes dels socis i es van establir en un 3% respecte a la població
traduït a euros, establint un topall màxim de 18.000€ i un topall mínim de 200€
(punt 4 de l’acta).
8. L’assemblea general ordinària de l’AMAP de 2020 ha tingut lloc el 30 de gener de
2020 i l’acta encara no està redactada ni aprovada per la pròpia Assemblea però
el coordinador de l’AMAP manifesta que es van aprovar les quotes per al 2020,
per les quals se segueix exactament el mateix criteri que al 2019. Segons
manifesta el coordinador, tenint en compte les dades publicades a l’Idescat, la
població del Masnou a 2019 és de 23.515 habitants i, per tant, la quota
corresponent a 2020 seria de 705,45€.
Fonaments de dret
1.
2.
3.
4.

Estatuts de l’Associació de Municipis i Entitats per l’Aigua Pública
Acta de l’assemblea general ordinària de l’AMAP de 30 de gener de 2019
Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local
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

Compromisos
Tenint en compte tot l’exposat, s’eleven a aprovació de ple els compromisos
següents:
1. Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament del Masnou com a membre de ple dret a
l’Associació de Municipis i Entitats per a l’Aigua Pública (AMAP).
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2. Aprovar els Estatuts que regeixen l’esmentada Associació.
3. Designar a l’alcalde com a representant titular i a la regidora de medi ambient com
a representant substituta de la Corporació, en els òrgans de govern de
l’Associació que corresponguin.
4. Fer efectiva la quota anual de soci de ple dret que estipuli l’assemblea general de
l’AMAP, que per al 2020 correspon a 705,45€. Per al 2020 la quota anirà a càrrec
de la partida pressupostària 16100 22699 Altres despeses diverses.
5. Notificar l’acord a l’Associació de Municipis i Entitats per a l’Aigua Pública.
Tot i així, que el ple aprovi el que estimi oportú. “
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Territori amb data 12 de febrer
de 2020.
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 l’adhesió de l’Ajuntament del Masnou com a membre de ple dret a
l’Associació de Municipis i Entitats per a l’Aigua Pública (AMAP).
Segon. Aprovar els Estatuts que regeixen l’AMAP.
Tercer. Designar a l’alcalde com a representant titular i a la regidora de medi ambient
com a representant substituta de la Corporació, en els òrgans de govern de l’Associació
que corresponguin.
Quart. Fer efectiva la quota anual de soci de ple dret que estipuli l’assemblea general de
l’AMAP, que per al 2020 correspon a 705,45€. Per al 2020 la quota anirà a càrrec de la
partida pressupostària SG 92000 46600.
Cinquè. Notificar l’acord a l’Associació de Municipis i Entitats per a l’Aigua Pública.”
Resultat: Aprovat per 20 vots a favor.
Votació
Els grups municipals d’ERC-AM-AM (9 regidors), Fem Masnou (3 regidors), PSC-CP (2
regidors), JxCAT-UNITS (3 regidors), Cs (2 regidors) i CUP-AMUNT (1 regidor), hi voten
a favor.
9. - Aprovació inicial de les Bases dels premis literaris Goleta i Bergantí, narrativa i
poesia catalanes.
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_202002201903160100_FH.mov&topic=9

Acord:
“Vist l’informe de la directora de la Biblioteca de Joan Coromines de data 23 de gener de
2020.
Vist el contingut de les Bases dels premis literaris Goleta i Bergantí de narrativa i poesia
catalanes.
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Comunitat i Persones amb data
12 de febrer de 2020.
En virtut de tot el que s’ha exposat, el Ple de la corporació adopta, per unanimitat, dels
presents (20), els acords següents:
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Primer. Aprovar, inicialment, les Bases dels premis literaris Goleta i Bergantí de narrativa
i poesia catalanes, segons el text que s’adjunta com annex als presents acords.
Segon. Sotmetre a informació pública el present acord i el text de les Bases dels premis
literaris Goleta i Bergantí de narrativa i poesia catalanes que s’adjunten com annex pel
termini de trenta dies, 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 (BOPB), al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya DOGC), 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 al Departament de Cultura d’aquest Ajuntament del
Masnou, c/. Roger de Flor, 23, 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, les Bases dels premis literaris Goleta i Bergantí de
narrativa i poesia catalanes, que ara s’aproven inicialment, quedaran aprovades
definitivament sense necessitat de cap tràmit ulterior, i es procedirà directament a la seva
publicació íntegra al Butlletí Oficial de la Província i al tauler d’edictes electrònic de
l’Ajuntament. Un extracte d’aquest anunci es publicarà al DOGC.
Resultat: Aprovat per 20 vots a favor.
Votació
Els grups municipals d’ERC-AM-AM (9 regidors), Fem Masnou (3 regidors), PSC-CP (2
regidors), JxCAT-UNITS (3 regidors), Cs (2 regidors) i CUP-AMUNT (1 regidor), hi voten
a favor.
10. - 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_202002201903160100_FH.mov&topic=10

11. - 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_202002201903160100_FH.mov&topic=11

12. - Moció presentada pel Grup Municipal de Fem Masnou per municipalitzar el
servei de subministrament d'aigua 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_202002201903160100_FH.mov&topic=12

Acord:
“El contracte de subministrament d’aigua al Masnou acaba el proper 26 d’octubre de
2.022, abans d’acabar la legislatura actual. L’aigua és un bé comú necessari per a la
subsistència de les veïnes i veïns del nostre poble.
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La Comissió de municipalitzacions de l’Ajuntament ja està treballant per preparar el
nostre consistori per assumir alguns dels serveis que estan gestionats actualment per
empreses privades. Entenem que cal un compromís polític del ple per tal que un dels
serveis que es prioritzi sigui el del subministrament d’aigua.
D’altra banda l’empresa concessionària des de fa dècades ha dificultat en diverses
ocasions la correcta fiscalització del servei, especialment de les inversions que està
obligada a fer en les instal·lacions. Davant d’aquesta situació sabem que durant els
darrers anys s’han iniciat processos de municipalització del servei de subministrament
d’aigua a diversos municipis del país, essent satisfactòries la majoria d’experiències.
Tenint en compte l’anterior, el Grup Municipal de Fem Masnou proposa al Ple que es
prenguin els acords següents:
Primer. La Comissió informativa de caràcter específic sobre municipalització de la gestió
de serveis municipals tindrà com encàrrec prioritari establir la forma de gestió o de
prestació del servei municipal de subministrament d’aigua al municipi del Masnou.
Segon. En la propera reunió de la Comissió informativa de caràcter específic sobre
municipalització de la gestió de serveis municipals s’establirà una calendarització del
procés amb el qual s’haurà d’establir la forma de gestió o de prestació del servei
municipal de subministrament d’aigua al municipi del Masnou.
Tercer. El govern municipal haurà de mantenir informats els grups municipals de
l’oposició de totes les gestions que es facin en el procés amb el qual s’haurà d’establir la
forma de gestió o de prestació del servei municipal de subministrament d’aigua al
municipi del Masnou.”
Resultat: No aprovat per 11 vots en contra, 8 vots a favor i 1 vot d’abstenció.
Votació
Els grups municipals de Fem Masnou (3 regidors), JxCAT-UNITS (3 regidors) i Cs (2
regidors), hi voten a favor.
Els grups municipals d’ERC-AM-AM (9 regidors) i PSC-CP (2 regidors), hi voten en
contra.
El Grup Municipal de la CUP-AMUNT (1 regidor), s’absté.
13. - Declaració institucional presentada pel Grup Municipal de Fem Masnou per
iniciar els tràmits que permetin al nostre poble disposar d'un servei regular
d'autobús exprés fins a la ciutat de Barcelona.
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_202002201903160100_FH.mov&topic=13

Acord:
“El Masnou és un poble en el qual moltes de les seves veïnes i veïns no tenen la sort de
treballar-hi. El teixit comercial, industrial i agrícola del poble no és suficient per crear els
llocs de treball necessaris perquè la població pugui viure i treballar al poble, més aviat al
contrari. Cada dia milers de veïns i veïnes es desplacen en direcció a Barcelona, ja sigui
per treballar com també per estudiar-hi o per agafar un nou transport que els porti cap a
les seves destinacions quotidianes.
El nostre poble ha estat històricament connectat amb la gran ciutat mitjançant el
ferrocarril. El tren entre Mataró i Barcelona és, de fet, la primera línia de la península
ibèrica que es va posar en funcionament. Aquesta línia, per la seva idiosincràsia històrica,
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manté alguns elements que la fan pràcticament inadaptable als temps actuals en què les
necessitats de mobilitat s'han multiplicat exponencialment respecte del segle XIX. Més
enllà de les limitacions pròpies del recorregut, com el túnel de Montgat, declarat patrimoni
de la humanitat i per tant no reformable per adaptar-lo a trens més grans, també ens
trobem davant d'una línia a tocar del Mar Mediterrani que cada dia creix més i amb més
virulència a causa de la poca cura que hem tingut del nostre planeta.
Ens trobem per tant davant d'una línia que avui dia ja no pot absorbir, amb comoditat per
les persones usuàries, el dia a dia d'estudiants i treballadores, però també d'un turisme
creixent a la comarca. A tot això cal sumar-hi la manca d'inversions històrica que ha
malmès de forma important les instal•lacions de la línia R1. Aquesta combinació de
factors fa que el tren necessiti oxigenar-se amb noves modalitats de mobilitat per evitar
quedar aïllats davant inclemències climatològiques que cada vegada seran més
freqüents.
El nostre grup ha presentat els darrers mesos diverses preguntes al govern, tractant de
transmetre la necessitat cada vegada més urgent d'un autobús exprés que uneixi la
nostra població amb Barcelona, augmentant el nombre de parades al nostre poble i la
freqüència de pas de la solitària línia C-8 que només té una parada al nostre poble amb
escassos viatges d’anada i tornada a Barcelona. Davant la inacció del govern municipal,
el Grup Municipal de Fem Masnou proposa al ple que prengui els acords següents:
Primer. Iniciar les gestions necessàries amb les autoritats supramunicipals de transport,
així com amb les empreses concessionàries dels serveis actuals per tal de crear un
servei de bus exprés a Barcelona amb una freqüència mínima diària d'aproximadament
68 viatges. Aquest nombre de viatges podria garantir una freqüència de pas d’un mínim
de cada mitja hora entre les 6 i les 23h.
Segon. Iniciar les gestions necessàries per mancomunar aquest servei amb els ja
existents de Teià i Alella, per tal que la Mancomunitat entre els tres pobles serveixi per a
aquest propòsit.
Tercer. Reclamar al Govern de l'Estat i a la Generalitat de Catalunya més inversió en la
línia R1, així com un augment de la freqüència de pas en hores puntes i l’ampliació dels
horaris nocturns, especialment el cap de setmana.
Quart. Comunicar aquests acords a l’Associació de Municipis per la Mobilitat i el
Transport Urbà (AMTU), a l’Autoritat del Transport Metropolità (ATM), als Ajuntaments de
Teià i Alella, i als mitjans de comunicació habituals de l’Ajuntament del Masnou.”
El president sotmet a votació les esmenes presentades pel Grup Municipal d’ERC-AM
Resultat de les esmenes: No aprovat per 11 vots en contra i 9 vots a favor.
Votació de les esmenes
El Grup Municipal d’ERC-AM-AM (9 regidors), hi vota a favor.
Els grups municipals Fem Masnou (3 regidors), PSC-CP (2 regidors), JxCAT-UNITS (3
regidors), Cs (2 regidors) i CUP-AMUNT (1 regidor), hi voten en contra.
Resultat: Aprovat per 11 vots a favor i 9 vots d’abstenció.
Votació
Els grups municipals de Fem Masnou (3 regidors), PSC-CP (2 regidors), JxCAT-UNITS (3
regidors), Cs (2 regidors) i CUP-AMUNT (1 regidor), hi voten a favor.
El Grup Municipal d’ERC-AM-AM (9 regidors), s’absté.
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14. - Declaració institucional presentada pel Grup Municipal de la CUP-AMUNT pel
Futur Xarxa Viària Comarcal.
Les intervencions corresponents a aquest punt de l’ordre del dia es troben enregistrades a la videoacta. Es poden
consultar a l’enllaç següent:

http://videoacta.elmasnou.cat?meeting=video_202002201903160100_FH.mov&topic=14

Acord:
“Futur de la Xarxa Viària comarcal: Avancem cap a una nova mobilitat en un territori
i un planeta als límits del col·lapse.
És una evidència de tots compartida que la crisi climàtica és una problemàtica de
dimensions extraordinàries a la qual cal donar respostes immediates des de tots els
àmbits, inclosos els municipis. Tot i això, no podem oblidar que, en paral·lel, la
problemàtica de la imminent crisi energètica amb el zenit dels combustibles fòssils i
d'altres matèries bàsiques, afegeix més escenaris mundials inquietants. La reducció de
les emissions i del consum energètic lligat a la mobilitat són, per tant, prioritat indiscutible.
Alhora, però, l'expansió metropolitana, el desordre territorial, la saturació urbanística,
l'accés a l'habitatge, els usos insostenibles del territori, la inundabilitat, la regressió de les
platges, la crisi agrícola i molts altres aspectes ambientals estan portant la comarca a
un col·lapse que s'afegeix i retroalimenta les dues problemàtiques globals esmentades.
Cal que les polítiques de mobilitat i infraestructures tinguin, alhora, en compte el
model territorial (que al nostre entendre ha de prioritzar el reequilibri territorial) i
aprofundeixin en els diversos escenaris que es derivin dels canvis que s'estan produint.
Canvis que, en bona part, dependran de l’evolució de la crisi energètica i climàtica
planetària i de les noves tecnologies en automoció, però també de les opcions de consum
de la ciutadania i de les orientacions polítiques nacionals i comarcals actives que en
política d’infraestructures i mobilitat i ordenació del territori es decideixi prioritzar.
En aquest sentit, la dicotomia és si es continua optant per la continuïtat d’un model
de creixement il·limitat en l’ús del territori i els recursos o, en canvi, s'aposta per
una reconversió sostenible de l’actual model de creixement; si pretenem avançar-nos
als col·lapses ambientals per realitzar una transició suau o si ens aboquem als perills d’un
col·lapse abrupte.
Des d'inici de segle, les mobilitzacions de la ciutadania, que van confluir a la coordinadora
Preservem el Maresme, amb el suport d'una vuitantena d'entitats de la comarca, van
suposar un abans i un després en els plantejaments dels projectes de mobilitat que
afecten la comarca. El compromís polític adoptat per determinades forces polítiques va
acabar de capgirar el projecte dels laterals i dels accessos a Mataró nord. Avui, la
mobilització de la ciutadania organitzada es torna a reprendre.
Als 50 anys de la primera autopista de l'estat, cal reeditar el Pacte de Mobilitat del
Maresme — que es va signar fa gairebé cinc anys— on s'optava clarament per la
gratuïtat de la C-32, la pacificació de l'actual NII, potenciant el transport públic, a peu
i amb bicicleta i les noves mobilitats sostenibles. Posicionar-se sense ambigüitats per
la finalització del peatge i la concessió a Abertis que acaba el 2021 és irrenunciable.
Entenem que les diverses possibilitats de concreció de la mobilitat a la comarca passen
en primer lloc per la gestió pública de la C-32 per tal de fer possible una nova
planificació que acabi amb l'actual dualitat de la xarxa que durant tantes dècades ha
suposat greus perjudicis a la mobilitat amb efectes ambientals i econòmics.
La potenciació decidida del transport públic —autobús i ferrocarril— ha de ser
prioritària. Només amb la fi de la concessió dels actuals peatges privats l'administració
podrà planificar i gestionar al servei d'uns interessos públics als quals es contraposen els
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interessos econòmics d'Abertis. Cal, per tant, un nou consens que permeti establir un
marc de debat que possibiliti una planificació pública lliure de les hipoteques territorials
que implica la gestió privada de la xarxa viària al Maresme.
Però aquests propòsits impliquen l'oposició a l'allargament de la C-32 de Blanes a
Lloret (que ara per ara es troba aturada pel contenciós de la Plataforma Aturem-C-32
que denunciava els deficients estudis d'impacte ambiental). I implica oposar-s'hi, tant per
la destrucció ecològica i territorial que suposaria, com perquè comporta la possibilitat de
l'allargament de la concessió d'Abertis a la C-32 als trams comarcals i la creació d'un nou
peatge a l'ombra al nou tram projectat.
Proposem, en aquesta declaració, per tant, una sèrie d'acords de concrecions
especialment respecte a la xarxa viària, que han de ser complementades per altres
actuacions que impulsin el transport públic, les xarxes de camins i carrils per bicicletes i
endrecin les noves mobilitats, l'electrificació del transport públic i dels vehicles municipals,
la mobilitat compartida de vehicles elèctrics, etc.
Proposta d’acords:
Primer. L’Ajuntament del Masnou dona suport a la Declaració del Maresme i al
Pacte de Mobilitat del Maresme que es fonamenta en la gratuïtat de la C-32, la
pacificació de l'actual NII, la potenciació del transport públic, a peu i amb bicicleta i
les noves mobilitats sostenibles.
Segon. L’Ajuntament del Masnou manifesta l’oposició a qualsevol perllongament
de l'actual concessió a Abertis en la gestió de la C-32 —que acaba el 2021. Oposars’hi és fonamental per tal de fer possible una nova planificació que superi l'actual dualitat
de la xarxa viària que durant tantes dècades ha suposat greus perjudicis a la mobilitat
amb greus efectes ambientals i econòmics.
Tercer. S’insta al Comissionat de Mobilitat del Maresme a desenvolupar eines per
definir la funcionalitat que ha de tenir la N-II per la costa i la seva alternativa viària
respecte als moviments interns entre els municipis de la comarca. Definir, després de la
consulta amb els implicats —territorialment parlant— les mesures concretes que hauran
de fer possible la pacificació de l’actual N-II fins a convertir-la en un eix cívic amb garantia
de seguretat i integració urbana i dotant-la de major disponibilitat per a la circulació de
vianants, bicicletes i transport públic.
Quart. S’insta, també, al Comissionat a continuar desenvolupant eines i actuacions
per definir la funcionalitat que ha de tenir l’actual C-32 tant en relació als usuaris
maresmencs (nous accessos a municipis com ara a Cabrils, Vilassar de Mar o Teià ) com
en el conjunt dels usuaris d’altres indrets, ja que aquesta via no hauria de formar part
d’una xarxa de comunicació de més ampli abast com es pretén amb el perllongament
insostenible entre Blanes i Lloret.
Cinquè. S’insta al Consell Comarcal perquè tant en la futura NII pacificada com en els
nous accessos i rondes i variants actuals es blindin urbanísticament els entorns de la
xarxa per evitar la proliferació de pols d’atracció terciaris (grans superfícies comercials i
d’oci, especialment) que generen un reforçament de mobilitats no desitjades i contradiuen
la pacificació.
Sisè. Es demana al Consell Comarcal que, juntament amb els municipis, impulsi
projectes de desmantellament de les actuals superfícies públiques ocupades pels
peatges físics per tal de restituir aquests espais ocupats per la petjada ecològica, i així
es blindi urbanísticament els entorns per evitar la proliferació de pols d’atracció terciaris
que generarien un reforçament de mobilitats no desitjades. S'impulsaran processos
participatius sobre el futur d'aquests espais restituïbles a usos i funcions sostenibles.
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Setè. Es demana al Consell Comarcal que en l'execució de projectes en la línia de les
propostes acordades reclami de recuperar el finançament en base a la partida de 400
M d’euros que l’Estat té l’obligació de traspassar a la Generalitat per actuacions al
Maresme.
Vuitè. Es demana, per tot l’exposat, que el Consell Comarcal del Maresme insti al
Comissionat de Mobilitat del Consell Comarcal, la Generalitat i el Govern de l'Estat
a accelerar les actuacions proposades i, alhora, potenciï la participació ciutadana
en els organismes de planificació comarcals i nacionals per tal d'obtenir el consens
ciutadà i polític necessari per concretar projectes de tanta transcendència per al futur de
la comarca.
Novè. Comunicar els presents acords al Consell Comarcal del Maresme, al
Departament de Serveis Territorials de la Generalitat, al Parlament de Catalunya, als
Ajuntaments de la Comarca, Entitats i Associacions implicades amb la mobilitat del
Maresme i als mitjans de comunicació.”
Resultat: Aprovat per 18 vots a favor i 2 vots d’abstenció.
Votació
Els grups municipals d’ERC-AM-AM (9 regidors), Fem Masnou (3 regidors), PSC-CP (2
regidors), JxCAT-UNITS (3 regidors) i CUP-AMUNT (1 regidor), hi voten a favor.
El Grup Municipal de Cs (2 regidors) s’absté.
15. - Declaració institucional presentada pel Grup Municipal d'ERC-AM per declarar
El Masnou, municipi feminista.
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_202002201903160100_FH.mov&topic=15

Acord:
“La Carta Europea per a la Igualtat de Dones i Homes en la Vida Local es defineix
textualment com “una carta perquè els governs locals i regionals es comprometin a
utilitzar les seves facultats i les dels seus associats a favor d’una igualtat més gran”
(Consell de Municipis i Regions d'Europa i el seu Comitè d'Electes Locals i Regionals,
2005).
La Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes, recull
en la seva exposició de motius que:
 La igualtat entre dones i homes és un principi jurídic universal reconegut en diversos
textos internacionals sobre drets humans, entre els quals destaca la Convenció sobre
l’eliminació de totes les formes de discriminació contra la dona (CEDAW), aprovada
per l’Assemblea General de les Nacions Unides el desembre de 1979 i ratificada per
Espanya el 1983. En aquest mateix àmbit és procedent evocar els avenços introduïts
per conferències mundials monogràfiques, com la de Nairobi de 1985 i Pequín
(Beijing) de 1995.
 La igualtat és, així mateix, un principi fonamental a la Unió Europea. Des de l’entrada
en vigor del Tractat d’Amsterdam, l’1 de maig de 1999, la igualtat entre dones i homes
i l’eliminació de les desigualtats entre les unes i els altres són un objectiu que s’ha
d’integrar en totes les polítiques i accions de la Unió i dels seus membres.
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 L’article 14 de la Constitució espanyola proclama el dret a la igualtat i a la nodiscriminació per raó de sexe. Per la seva banda, l’article 9.2 consagra l’obligació dels
poders públics de promoure les condicions perquè la igualtat de l’individu i dels grups
en què s’integra siguin reals i efectives.
L’Estatut de Catalunya recull al Títol I, article 19.1. que “totes les dones tenen dret al lliure
desenvolupament de llur personalitat i capacitat personal, i a viure amb dignitat, seguretat
i autonomia, lliures d’explotació, maltractaments i de tota mena de discriminació”.
La Llei 17/2015, de 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes, recull en el seu
preàmbul que “el dret fonamental de la igualtat de dones i homes constitueix un valor
cabdal per a la democràcia i és una necessitat essencial en una societat democràtica
moderna que vol eradicar el sistema patriarcal androcèntric i sexista”.
L’article 18.1 de la mateixa llei remarca que “les polítiques i les actuacions dels poders
públics han de fer visibles i reconèixer els grups i entitats de defensa dels drets de les
dones, donar-los suport i impulsar-ne la participació en el disseny, l’elaboració, el
desenvolupament i l’avaluació de les polítiques públiques”.
Els feminismes es conceben com a factor de justícia social i per a l’erradicació de tota
mena de discriminació, també com a ingredient necessari per a la democratització real de
la societat i per al benestar de tota la població: homes, dones, infants, jovent i gent gran.
Quan el feminisme ha donat fonament a les lluites de les dones a favor de l’emancipació i
les fites aconseguides són un llegat de les dones que ens han precedit, ens trobem amb
l’auge de l’extrema dreta i les retallades que amenacen els drets de les dones i
impedeixen plantejar-ne nous escenaris.
Des del món municipal no podem mirar cap a una altra banda, és més important que mai
que fem palès el nostre compromís amb el feminisme, -com a motor de canvi que ens ha
de permetre el ple exercici dels drets de les dones en tots els àmbits de la vida,- i que
destinem energies i recursos per incorporar la perspectiva feminista en totes les nostres
accions per tal de derrocar les desigualtats patriarcals en tots els àmbits i des de les
seves arrels.
Hi ha molts motius que evidencien la situació de discriminació que pateixen les dones:
- El desequilibri en igualtat d’oportunitats laborals i professionals, entre homes i dones.
- L’empobriment de gènere i discriminació econòmica que pateixen les dones, i que arriba
fins a situacions de pobresa extrema en el cas de moltes dones grans amb pensions
mínimes i insuficients.
- La bretxa salarial existent i les discriminacions directes o indirectes de gènere a l’accés
a la feina i/o als processos de selecció i promoció laboral.
- El desequilibri de gènere en el repartiment de les baixes per maternitat i paternitat i/o la
cura de persones grans i/o dependents.
- La manca de reconeixement econòmic i social de la feina de cures. Per l’urgent i
imprescindible redistribució de tasques amb els homes i l'arranjament de papers de les
dones, moltes migrants, a les quals s'externalitza aquest treball en moltes ocasions.
- Els costos i accés a l’escola bressol de 0 a 3 anys.
- La violència masclista que es manifesta amb diverses formes i amb cada vegada més
cruesa.
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Els governs locals poden utilitzar les seves competències per cooperar a favor d’una
igualtat més gran. El feminisme és una oportunitat perquè tots i totes, homes i dones,
comencem a viure d’una altra forma les nostres ciutats i la convivència que s’hi produeix, i
exercim la igualtat de manera efectiva en tots els aspectes de la vida.
Essent conscients del deure de les administracions i dels/les representants polítiques, en
la seva funció d’agent impulsor de la consciència en matèria de drets i contra les
discriminacions masclistes, el ple acorda, a proposta del grup municipal d’ERC - AM:
PRIMER. Declarar El Masnou, municipi feminista.
SEGON. Sumar-se al Decàleg per a la construcció de ciutats feministes elaborat per les
alcaldesses de la comarca del Baix Llobregat, el Centre d’Estudis Comarcals i el Consell
de les dones del Consell Comarcal del Baix Llobregat, fet públic el 23 de març de 2018 en
el marc de la presentació del 5è Congrés de dones del Baix Llobregat. I implementar
progressivament les mesures que s’hi proposen, dedicant-hi els recursos necessaris per
fer efectives les polítiques feministes i d’equitat.
TERCER. Adherir-se a la Carta Europea per a la Igualtat de Dones i Homes a la Vida
Local.
QUART. Fer visible el compromís de suport municipal amb les demandes del moviment
feminista.
CINQUÈ. Treballar per la universalització i extensió dels serveis públics relacionats amb
la sanitat, serveis socials i atenció a les dones i atenció de la infància: des d’escoles
bressols i hospitals, fins als serveis de dependència i atenció a les persones.
SISÈ. Establir clàusules per evitar l'escletxa salarial entre homes i dones als contractes i
licitacions que efectuï l'ajuntament, evitant la contractació amb aquelles empreses en les
quals es detectin aquesta escletxa salarial en qualsevol dels seus estaments, posant
especial atenció a les diferències salarials intersectorials en sectors especialment
feminitzats (neteja d’edificis municipals, servei d’atenció domiciliària i ajuda a la llar, entre
d’altres).
SETÈ. Establir un protocol d’actuació per evitar la discriminació laboral de les persones
LGTBI i dones migrades i racialitzades i apostar públicament per la seva contractació
pública i privada, així com per la seva visibilitat.
VUITÈ. Traslladar aquests acords a Ca la Dona, a la Direcció General d’Igualtat de la
Generalitat de Catalunya, a l’Institut Català de les Dones (ICD), a PIMEC (Petita i Mitjana
Empresa de Catalunya), a l’Associació Catalana de Municipis i Comarques, a la
Federació de Municipis de Catalunya, al Consell Comarcal, als sindicats i al conjunt
d’entitats socials del municipi.”
Resultat: Aprovat per 20 vots a favor.
Votació
Els grups municipals d’ERC-AM-AM (9 regidors), Fem Masnou (3 regidors), PSC-CP (2
regidors), JxCAT-UNITS (3 regidors), Cs (2 regidors) i CUP-AMUNT (1 regidor), hi voten
a favor.
16. - Declaració institucional presentada pel Grup Municipal de JxCAT-UNITS amb
motiu de la decisió de retirar l'acta de Diputat del President Quim Torra.
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_202002201903160100_FH.mov&topic=16
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Proposta inicial:
El passat divendres dia 3 de gener de 2020, la Junta Electoral Central va acordar
executar la inhabilitació del MHP Quim Torra, malgrat no haver-hi sentència ferma, i
deixar sense efecte la seva credencial de diputat electe del Parlament de Catalunya.
Davant d’aquest fet, el Parlament de Catalunya va aprovar, el dia 4 de gener, una moció
en la qual es rebutja la resolució de la Junta Electoral Central que acorda inhabilitar el
MHP Quim Torra i que ratifica com a diputat del Parlament de Catalunya i president de la
Generalitat de Catalunya al MHP. Aquesta resolució també reconeix com a únic marc
jurídic aplicable a la presidència de la Generalitat la Llei 13/2008, del 5 de novembre, de
la presidència de la Generalitat i el Govern i el Reglament del Parlament de Catalunya,
denuncia una causa general contra l'independentisme i exigeix la fi de la repressió, el
reconeixement del dret a l'autodeterminació del poble de Catalunya, l'amnistia pels
presos i preses, el lliure retorn dels exiliats i exiliades i la plena garantia en l'exercici i
defensa dels drets civils i polítics dels ciutadans i ciutadanes de Catalunya.
Així mateix, el dia 23 de gener el Tribunal Suprem va acordar retirar al MHP l’acta de
diputat fins que hi hagi una sentència ferma sobre la seva inhabilitació.
En base a la decisió del Suprem, el 27 de gener, el secretari general del Parlament va
donar instruccions als serveis de la cambra per “fer efectiva la pèrdua de la condició del
diputat Joaquim Torra i Pla”.
Finalment, la mesa del Parlament va acceptar formalment la retirada de l'escó a Torra,
amb l'oposició de Junts x Catalunya. I, en aquest sentit, el president del Parlament Roger
Torrent va comunicar en plenari al MHP Quim Torra que el seu vot no comptaria per tal
de “garantir la validesa de totes les votacions adoptades al ple”.
Els fets esdevinguts en les darreres setmanes deixen en evidència una crisi de drets,
doncs el Parlament de Catalunya ha de garantir els drets i llibertats de tots els seus
diputats i diputades, perquè només es pot garantir la sobirania del poble de Catalunya si
es garanteixen els drets, les llibertats i la seguretat del seus representats
democràticament elegits.
Catalunya s’ha de governar sota l’estricta observança a tots els drets fonamentals dels
ciutadans. Tots els drets, la llibertat d'expressió, el primer. I recordem que el MHP Quim
Torra es troba en aquesta situació, per defensar la llibertat dels presos polítics i el retorn
dels exiliats públicament, amb una pancarta al balcó de la Generalitat.
Quan el fons de la qüestió és la llibertat d’expressió no podem tolerar que es destitueixen
diputats, alcaldes, consellers, presidents o tot aquell qui faci nosa.
D’acord amb tot això exposat, demanem que el Ple de l’Ajuntament aprovi els següents
acords:
Primer.- Donar el suport a les nostres institucions, en especial a la Presidència de la
Generalitat i al Parlament de Catalunya i fer una crida a la seva defensa.
Segon.- Rebutjar la decisió de la Secretaria General del Parlament, emparada per la
Mesa i la seva Presidència, de retirar l’acta de diputat del MHP Quim Torra.
Tercer.- Instar a la Presidència del Parlament de Catalunya a revertir la decisió presa el
passat dilluns 27 de gener i defensar la sobirania del Parlament retornant l’acta de diputat
al Molt Honorable President Quim Torra.
Quart.- Denunciar, un cop més, que existeix una causa general contra l’independentisme
i contra l’exercici de drets fonamentals a Catalunya, i exigir la fi de la repressió, el
reconeixement del dret a l’autodeterminació del poble de Catalunya, l’amnistia pels
presos i preses polítics i la plena garantia dels drets civils i polítics dels ciutadans i
ciutadanes de Catalunya.
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Cinquè.- Donar suport a les iniciatives polítiques que prengui el MHP Quim Torra per
poder fer valdre els seus drets legítims i continuar com a diputat electe de la cambra
catalana.
Sisè.- Comunicar els presents acords a la Presidència del Parlament de Catalunya, a la
Presidència de la Generalitat de Catalunya i a les entitats municipalistes de Catalunya.”
El president sotmet a votació declaració institucional per blocs.
Primer bloc (consta del primer, quart i sisè acord.)
Resultat: S’aprova per 13 vots a favor, 4 vots en contra i 3 vots d’abstenció.
Votació
Els grups municipals d’ERC-AM-AM (9 regidors), JxCAT-UNITS (3 regidors) i CUPAMUNT (1 regidor), hi voten a favor.
Els grups municipals del PSC-CP (2 regidors) i Cs (2 regidors), hi voten en contra.
El Grup Municipal de Fem Masnou (3 regidors), s’absté.
Segon bloc (consta del cinquè acord).
Resultat: No aprovat per 4 vots en contra, 4 vots a favor i 12 vots d’abstenció.
Votació
Els grups municipals JxCAT-UNITS (3 regidors) i CUP-AMUNT (1 regidor), hi voten a
favor.
Els grups municipals del PSC-CP (2 regidors) i Cs (2 regidors), hi voten en contra.
Els grups municipals d’ERC-AM-AM (9 regidors) i Fem Masnou (3 regidors), s’abstenen.
Tercer bloc (consta del segon i tercer acord).
Resultat: No aprovat per 13 vots en contra, 4 vots a favor i 3 vots d’abstenció.
Votació
Els grups municipals JxCAT-UNITS (3 regidors) i CUP-AMUNT (1 regidor), hi voten a
favor.
Els grups municipals d’ERC-AM-AM (9 regidors), PSC-CP (2 regidors) i Cs (2 regidors), hi
voten en contra.
El Grup Municipal de Fem Masnou (3 regidors), s’absté.
Acord:
“El passat divendres dia 3 de gener de 2020, la Junta Electoral Central va acordar
executar la inhabilitació del MHP Quim Torra, malgrat no haver-hi sentència ferma, i
deixar sense efecte la seva credencial de diputat electe del Parlament de Catalunya.
Davant d’aquest fet, el Parlament de Catalunya va aprovar, el dia 4 de gener, una moció
en la qual es rebutja la resolució de la Junta Electoral Central que acorda inhabilitar el
MHP Quim Torra i que ratifica com a diputat del Parlament de Catalunya i president de la
Generalitat de Catalunya al MHP. Aquesta resolució també reconeix com a únic marc
jurídic aplicable a la presidència de la Generalitat la Llei 13/2008, del 5 de novembre, de
la presidència de la Generalitat i el Govern i el Reglament del Parlament de Catalunya,
denuncia una causa general contra l'independentisme i exigeix la fi de la repressió, el
reconeixement del dret a l'autodeterminació del poble de Catalunya, l'amnistia pels
presos i preses, el lliure retorn dels exiliats i exiliades i la plena garantia en l'exercici i
defensa dels drets civils i polítics dels ciutadans i ciutadanes de Catalunya.
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Així mateix, el dia 23 de gener el Tribunal Suprem va acordar retirar al MHP l’acta de
diputat fins que hi hagi una sentència ferma sobre la seva inhabilitació.
En base a la decisió del Suprem, el 27 de gener, el secretari general del Parlament va
donar instruccions als serveis de la cambra per “fer efectiva la pèrdua de la condició del
diputat Joaquim Torra i Pla”.
Finalment, la mesa del Parlament va acceptar formalment la retirada de l'escó a Torra,
amb l'oposició de Junts x Catalunya. I, en aquest sentit, el president del Parlament Roger
Torrent va comunicar en plenari al MHP Quim Torra que el seu vot no comptaria per tal
de “garantir la validesa de totes les votacions adoptades al ple”.
Els fets esdevinguts en les darreres setmanes deixen en evidència una crisi de drets,
doncs el Parlament de Catalunya ha de garantir els drets i llibertats de tots els seus
diputats i diputades, perquè només es pot garantir la sobirania del poble de Catalunya si
es garanteixen els drets, les llibertats i la seguretat del seus representats
democràticament elegits.
Catalunya s’ha de governar sota l’estricta observança a tots els drets fonamentals dels
ciutadans. Tots els drets, la llibertat d'expressió, el primer. I recordem que el MHP Quim
Torra es troba en aquesta situació, per defensar la llibertat dels presos polítics i el retorn
dels exiliats públicament, amb una pancarta al balcó de la Generalitat.
Quan el fons de la qüestió és la llibertat d’expressió no podem tolerar que es destitueixen
diputats, alcaldes, consellers, presidents o tot aquell qui faci nosa.
D’acord amb tot això exposat, demanem que el Ple de l’Ajuntament aprovi els següents
acords:
Primer.- Donar el suport a les nostres institucions, en especial a la Presidència de la
Generalitat i al Parlament de Catalunya i fer una crida a la seva defensa.
Segon.- Denunciar, un cop més, que existeix una causa general contra
l’independentisme i contra l’exercici de drets fonamentals a Catalunya, i exigir la fi de la
repressió, el reconeixement del dret a l’autodeterminació del poble de Catalunya,
l’amnistia pels presos i preses polítics i la plena garantia dels drets civils i polítics dels
ciutadans i ciutadanes de Catalunya.
Tercer.- Comunicar els presents acords a la Presidència del Parlament de Catalunya, a la
Presidència de la Generalitat de Catalunya i a les entitats municipalistes de Catalunya.”
L’alcalde aixeca la sessió de la qual, com a secretari general, estenc aquesta acta i la
certifico a l’efecte que en quedi constància degudament, la qual firma el president amb
mi.
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