RELACIÓ DE PROPOSTES DEL PLE MUNICIPAL

25 de juliol de 2019

Núm. PLE2019000012
Relació de propostes del Ple Municipal en sessió ordinària de l'Ajuntament del
Masnou del dia 25 de juliol de 2019.
1. - Aprovació, si escau, dels esborranys de les actes dels plens extraordinaris del
15 de juny i del 4 de juliol de 2019.
2. - Informacions i comunicacions de l'Alcaldia.
3. - Donar compte dels decrets d'Alcaldia.
4. - Donar compte de l'informe corresponent al segon 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.

El tresorer de la corporació ret compte de l’informe, el qual literalment diu:
“Informe del segon 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.
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.
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Caldrà donar compte del present informe en el primer Ple municipal que es celebri.”
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5. - Donar compte de l'informe d'Intervenció d'avaluació de compliment d'objectius
de la LO 2/2012 respecte al seguiment del primer trimestre del pressupost 2019
amb motiu de la seva remissió al Ministeri d’Hisenda i Funció Pública.
Primer. Donar compte informe d’Intervenció número 81/2019 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 primer trimestre del pressupost 2019.
Segon. Donar compte de la comunicació de les dades sobre l’execució del primer
trimestre del pressupost 2019 al Ministeri d’Hisenda i Funció Pública.
6. - Donar compte de la liquidació pressupostària exercici 2018.
Únic. - Donar compte de la resolució d’aprovació de la liquidació del Pressupost de
l’exercici de 2018, de data 10 de maig de 2019, i amb número expedient X2019004669,
de conformitat amb el que preveu el Reial Decret Legislatiu 2/2004, pel qual s’aprova el
Text Refós de la Llei 39/88, de 5 de març, i el Reial Decret 500/1190, de 20 d’abril.
7. - Donar compte del control dels comptes dels pagaments a justificar i bestretes
de caixa fixa de l’exercici 2018, d’acord amb article 27.2 del RD 424/217 de 28
d’abril.
Vist l’informe de l’interventor núm. 82/2019, signat en data 05 de juliol 2019, el qual es
transcriu tot seguit:
“ANTECEDENTS
ÚNIC.- L'article 27.2 del RD 424/2017 de 28 d'abril, pel qual es regula el règim jurídic del
control intern en les entitats del sector públic local, estableix que amb ocasió de la dació
de compte de la liquidació del pressupost i la remissió al Ple de l'informe anual referit en
l'article 15.6 i, en un punt addicional, s'elevarà a l'òrgan un informe amb els resultats
obtinguts del control dels comptes a justificar i bestretes de caixa fixa.
FONAMENTS JURÍDICS
RDL 2/2004 de 5 de març pel qual s'aprova el Text refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals.
Reial Decret 424/2017, de 28 d'abril, pel qual es regula el règim jurídic del control intern
en les entitats del Sector Públic Local
INFORME ANUAL CONTROL DE COMPTES JUSTIFICATIUS DELS PAGAMENTS A
JUSTIFICAR I BESTRETES DE CAIXA FIXA.
a)La regulació dels pagaments a justificar i de les bestretes de caixa fixa establerta en
les Bases d’execució del pressupost de 2018 és la que es reprodueix a continuació:
“CAPÍTOL V PAGAMENTS A JUSTIFICAR I BESTRETES DE CAIXA FIXA
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SECCIÓ PRIMERA -PAGAMENTS A JUSTIFICAR

Expedient núm. PLE2019000012

2

RELACIÓ DE PROPOSTES DEL PLE MUNICIPAL

25 de juliol de 2019

Núm. PLE2019000012
BASE 34 PAGAMENTS A JUSTIFICAR
1.Tindran el caràcter de “a justificar”, les ordres de pagament a les quals no sigui possible acompanyar els
documents justificatius en el moment de la seva expedició.
2.Es demanaran a càrrec dels corresponents crèdits pressupostaris i s’acomodaran al Pla de disposició de
fons de la Tresoreria.
3.Quan, pel que fa a l’aplicació del que disposa l’article 113 del text refós de la llei de Contractes del Sector
Públic, es lliurin fons a justificar per atendre despeses d’emergència, la proposta de despesa podrà
comptabilitzar-se encara que no es compleixin els requisits enumerats per pagaments a justificar ordinaris.
En el cas que no existeixi crèdit suficient, la proposta de pagament tindrà el caràcter de no pressupostària,
aplicant-se al concepte comptable que determini la Intervenció Municipal.
Quan en un moment posterior s’aprovi el cost, l’aplicació al Pressupost mitjançant un document ADOP en
formalització, amb la finalitat de cancel·lar el corresponent deutor no pressupostari.
4.Seran aprovats per resolució de la Junta de Govern Local, segons decret de l’Alcaldia de 16 de juny de
2015, malgrat que de forma extraordinària, es podran aprovar per part de l’Alcaldia. Els formularis per a la
petició dels pagaments a justificar serà el que s’estableixi per circular d’Intervenció, essent vàlid fins a al
corresponent establiment el document de proposta de despesa ordinària, amb l’esment que es tracta de
document a justificar.
5.Qualsevol petició de manament de pagament a justificar ha de venir acompanyada d’un informe justificatiu
del responsable del servei gestor del cost, on es justifiqui la impossibilitat de fer front a les despeses
mitjançant el procediment ordinari establert a través del departament de Compres.
6.El justificant de qualsevol pagament fet efectiu mitjançant fons procedents de manaments a justificar ha de
ser la factura del proveïdor.
7.No s’admeten com a justificants de manaments a justificar els albarans, per evitar que es produeixi una
duplicació de pagaments quan el proveïdor presenta la factura definitiva a l’Ajuntament.
8.El lliurament d’ordres de pagament a justificar estarà sotmès a la següent regulació:
a) Ordres de pagament a justificar als perceptors amb caràcter esporàdic. Podran
demanar manaments a justificar el personal eventual, el personal funcionari i laboral,
previ acord exprés de l’òrgan competent, per relació en la que figurarà:
- Nom del perceptor.
- Concepte pel que s’expedeix el manament a justificar.
- Aplicació pressupostària d’imputació.
- Import.
- Destinació de la despesa i proveïdor.
b) Registre dels pagaments pendents de justificar a 31 de desembre: S’estarà al que
estableix la normativa comptable d’aplicació.
9.Justificació dels fons lliurats a justificar.
a) Es realitzarà directament a la intervenció municipal.
b) Les factures i comprovants que serviran com a justificant de les ordres de pagament
a justificar seran originals, tindran els mateixos requisits que la resta de factures de
l’Ajuntament, i hauran de concordar amb la finalitat per a la qual s’expedeixin.
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c) No podran lliurar-se noves ordres de pagament a justificar, pels mateixos conceptes
pressupostaris, a perceptors que tinguin en el seu poder, fons pendents de
justificació pels que s’hi hagi sobrepassat el termini concedit per a justificació.
d) La custodia dels fons serà responsabilitat dels perceptors.
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SECCIÓ SEGONA -BESTRETES DE CAIXA FIXA
BASE 35 BESTRETES DE CAIXA FIXA
1.Per a atencions corrents de caràcter periòdic o reiteratiu, com dietes, despeses de locomoció, material
d’oficina no inventariable, conservació i altres de naturalesa similar, els fons lliurats a justificar tindran el
caràcter de bestretes de caixa fixa.
2.Els habilitats per a la percepció de bestretes de caixa fixa seran:
1) Tresorer municipal, s’estableix una bestreta de caixa fixa de
2) Serveis a les persones, s’estableix una bestreta de
3) Jutjat de pau, s’estableix una bestreta de
4) Manteniment, serveis municipals i medi ambient s’estableix
una bestreta de
5) Responsable de noves tecnologies, s’estableix una bestreta de
6) Cap de la unitat de la policia, s’estableix una bestreta de
8) Responsable promoció econòmica, s’estableix una bestreta de
9) Alcaldia (targeta bancària de dèbit)
10) Àrea d’Hisenda (tarja de dèbit)

1.500€
1.000€
1.000€
2.000€
500€
2.000€
1.200€
1.000€
1.000€

Aquestes bestretes, es distribuiran entre els centres gestors de la despesa segons els imports indicats que
tindran caràcter de màxims i no es podran sobrepassar excepte resolució expressa de l’Alcaldia o la Junta
de Govern Local.
3.Els fons destinats al pagament de bestretes de caixa fixa s’ingressaran en el compte corrent restringit
denominat “Ajuntament del Masnou Compte Corrent restringit de caixa fixa del departament de...”.
Aquest compte figurarà a l’Estat de Tresoreria, i el seu control s’efectuarà de la forma següent:
Mensualment, el tresorer presentarà a la intervenció, juntament amb l’acta d’arqueig, un estat de situació
dels comptes corrents de bestretes de caixa fixa, on figuren el saldo inicial del compte del període anterior,
elsingressos i els pagaments realitzats. S’acompanyaran també els extractes bancaris, i un Estat de
conciliació si existeixen discrepàncies entre el saldo bancari i el saldo del compte de bestretes de caixa fixa.
Per part de la intervenció, es procedirà a formalitzar comptablement, si procedeix, els interessos que s’hagin
guanyat.
Els comptes que com a titular constarà l’Ajuntament, tindran tres signants, el tècnic habilitat, el regidor
responsable i el tresorer. Els pagaments tindran validesa amb la firma de dos dels esmentats signants.
Els habilitats, amb caràcter general, realitzaran els pagaments en taló. També podran tenir imports en
metàl·lic, que no podran excedir de 200€, per cobrir petites despeses. Excepcionalment, i amb prèvia
autorització per part de la tresoreria municipal, podran disposar d’un import en metàl·lic superior quan les
circumstàncies ho requereixin. Només en casos excepcionals es podran efectuar pagaments mitjançant
transferència bancària
4.La justificació de les bestretes de caixa fixa es realitzarà a mida que les necessitats de tresoreria ho
aconsellin, procedint a la reposició dels fons amb aplicació als conceptes pressupostaris que corresponguin
les quantitats justificades i per l’import d’aquestes, previ presentació dels justificant, i la seva aprovació per
part del Regidor delegat de Finances, atès que es tracta d’un acte tràmit delegat pel Decret de 16 de juny de
2015.
5.La fiscalització de les bestretes de caixa fixa es realitzarà per la Intervenció prèviament a la reposició dels
fons, a tal efecte, les factures i comprovants que serviran com justificant seran originals.
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A aquest efecte es realitzaran de forma trimestral dues o més comprovacions dels fons que consten cedits
als responsables autoritzats; els titulars de la Tresoreria i la Intervenció procediran cada final de trimestre, si
l’acumulació de feina ho permet, a realitzar una acta en la que es farà constar la situació dels fons cedits,
així com comprovar l’existència de comprovants pels imports no existents en comptes. De les actes
realitzades i, en el seu cas, dels expedients instats a partir de les comprovacions es farà apartat especial de
l’informe de la liquidació del pressupost.
6.Seran autoritzades pel Alcaldia i el seu import no podrà sobrepassar de la quarta part de la aplicació
pressupostària a la qual seran aplicades les despeses que es financiïn mitjançant Bestretes de Caixa Fixa.
L’import de cada despesa satisfeta amb aquests fons no podrà ser superior a 300 euros, excepte els imports
relatius a despeses l’import del qual fos establert per norma o tarifa pública, com els impostos, les tarifes de
Expedient núm. PLE2019000012
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serveis com electricitat, aigua o gas, les despeses postals o aranzels de notaris i registradors, i les
realitzades amb la targeta de dèbit de l’Àrea d’Hisenda, la qual està destinada a l’oficina de compres. No
està permès el fraccionament de factures; en cas que en el moment de la fiscalització de la bestreta de
caixa fixa es detectés l’esmentat fraccionament, es procedirà al bloqueig, cautelarment, d’aquesta bestreta
de caixa fixa.
No es podran efectuar pagaments mitjançant bestreta de caixa fixa que hagin de tenir algun tipus de retenció
fiscal (IRPF). En cap cas s’utilitzarà la bestreta com un pagament corresponent a un lliurament a justificar.
7.El justificant de qualsevol pagament fet efectiu mitjançant fons procedents de bestretes de caixa fixa ha de
ser la factura del proveïdor, malgrat que cal tenir en compte les excepcions previstes a la base 22.2.
No s’admetran com a justificant de bestretes de caixa fixa els albarans, per no produir duplicacions del
pagament quan el proveïdor presenti la factura definitiva a l’Ajuntament.
8.Es poden incloure com a despesa gestionada per bestretes l’adquisició de títols de transports col·lectius
per a més d’un ús, per a ser utilitzats per diferents dies i personal del departament, sense perjudici de l’
establert als pactes de condicions laborals del personal funcionari, apartat 12.2, i al conveni de personal
laboral, article 9.3. Serà necessari presentar, en la seva justificació, un llistat en el qual constarà nom del
personal de la corporació desplaçat, destinació i data del viatge realitzat.
9.Per a la comptabilització es seguiran les normes següents:
a) S’efectuaran retencions de crèdit per import de la provisió corresponent de les
aplicacions pressupostàries a les que s’hagin d’aplicar les despeses.
b) A l’expedició de les ordres de pagament no s’utilitzaran les retencions de crèdit
efectuades, excepte si el crèdit disponible és insuficient, o quan, per estar l’exercici
molt avançat o per altres raons, no resultés procedent la reposició de fons, o en el cas
de la cancel·lació de la bestreta. En aquest cas les ordres de pagament s’aplicaran a
les respectives aplicacions amb càrrec a les retencions de crèdit.
c) A mesura que les necessitats de tresoreria aconsellin la reposició de fons, els habilitats
rendiran comptes davant el tresorer, que les conformarà i traslladarà a intervenció per
a la seva censura. Els esmentats comptes seran aprovats pel Regidor delegat de
Finances.
10.Els conceptes dels quals es pot procedir al lliurament de bestretes de caixa fixa són:
a) Reparacions i conservació (materials i petites reparacions)
- Concepte 212 Edificis i altres construccions
- Concepte 213 Maquinària, instal·lacions i utillatge.
- Concepte 214 Material de transport.
- Concepte 216 Equips per al procés d’informació.
b) Material ordinari no inventariable, subministres i altres.
- Concepte 220 Material d’oficina.
- Concepte 221 Subministres
- Concepte 225 Tributs
- Concepte 226 Despeses diverses
- Concepte 227 Altres

ACTS1005
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c) Dietes, despeses de locomoció i altres indemnitzacions.
-

Concepte 230 Dietes.
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Concepte 231 Locomoció”.

b) Els quadres- resum tant de les bestretes de caixa fixa com dels pagaments a justificar
són els següents.

Bestretes de caixa fixa
Departament
Comunitat
i
persones
Noves tecnologies
Promoció
econòmica
Manteniment
Seguretat
Jutjat de Pau
Tresoreria-Alcaldia
Targeta alcalde
Compres
TOTAL:

Codi
bestreta

Import Número de
Import
Import
bestreta pagaments
total
Número de
mig
(límit)
efectuats
pagaments reposicions reposició

801
803

1.000,00
500,00

76
21

2.810,91
1.443,66

8
8

351,36
180,46

804
805
806
807
808
809
810

1.200,00
2.000,00
2.000,00
1.000,00
1.500,00
1.000,00
1.000,00
11.200,00

4
25
72
3
67
26
1
295

103,82
1.894,56
3.399,92
32,44
2.841,76
1.939,43
16,94
14.483,44

4
8
7
1
8
8
1
53

25,96
236,82
485,70
32,44
355,22
242,43
16,94
273,27

Pagaments a justificar
Departament
Esports
CFAM
Biblioteca
Biblioteca
Cultura
Cultura
Acció social
TOTAL:

Número de
pagaments
a justificar
1
1
3
1
3
8
2
19

Import
Concepte
321,74 Vestuari complex esportiu
Sortida Centre formació d'adults del Masnou
338,80 (CFAM)
700,00 Gestió biblioteca
300,00 Premis Goleta i Bergantí
1.400,00 Patrimoni cultural
9.400,00 Festa major i altres despeses a justificar de cultura
600,00 Homenatges a persones centenàries
13.060,54

CONCLUSIÓ:
Al llarg de l’exercici 2018 tots els expedients referents a la bestretes de caixa fixa i a
pagaments a justificar van ser intervinguts de conformitat, del que s’informa als
efectes pertinents.””
Per tot l’exposa’t, aquesta regidoria proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels
següents acords:
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Únic.- Donar compte al Ple dels expedients de pagaments a justificar i bestretes de caixa
fixa de l’exercici 2018, d’acord amb article 27.2 del RD 424/217 de 28 d’abril, amb el
següents quadres
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Bestretes de caixa fixa
Departament
Comunitat
i
persones
Noves tecnologies
Promoció
econòmica
Manteniment
Seguretat
Jutjat de Pau
Tresoreria-Alcaldia
Targeta alcalde
Compres
TOTAL:

Codi
bestreta

Import Número de
Import
Import
bestreta pagaments
total
Número de
mig
(límit)
efectuats
pagaments reposicions reposició

801
803

1.000,00
500,00

76
21

2.810,91
1.443,66

8
8

351,36
180,46

804
805
806
807
808
809
810

1.200,00
2.000,00
2.000,00
1.000,00
1.500,00
1.000,00
1.000,00
11.200,00

4
25
72
3
67
26
1
295

103,82
1.894,56
3.399,92
32,44
2.841,76
1.939,43
16,94
14.483,44

4
8
7
1
8
8
1
53

25,96
236,82
485,70
32,44
355,22
242,43
16,94
273,27

Pagaments a justificar
Departament
Esports
CFAM
Biblioteca
Biblioteca
Cultura
Cultura
Acció social
TOTAL:

Número de
pagaments
a justificar
1
1
3
1
3
8
2
19

Import
Concepte
321,74 Vestuari complex esportiu
Sortida Centre formació d'adults del Masnou
338,80 (CFAM)
700,00 Gestió biblioteca
300,00 Premis Goleta i Bergantí
1.400,00 Patrimoni cultural
9.400,00 Festa major i altres despeses a justificar de cultura
600,00 Homenatges a persones centenàries
13.060,54

8. - Aprovació inicial dels expedients números, 16/2019 modificació per suplement
de crèdit i 17/2019 modificació per crèdit extraordinari destinats a inversions
sostenibles 2019.
El 24 de març de 2018 es va publicar el Reial Decret-Llei 1/2018, de 23 de març, pel que
es on es modificava àmbit d’objectiu de les inversions financerament sostenibles.
El 30 de març de 2019 es va publicar el Reial Decret-Llei 10/2019, de 29 de març, pel que
es prorroga per 2019 el destí del superàvit de comunitats autònomes i de les entitats
locals per a inversions financerament sostenibles i s’adopten altres mesures en relació
amb les funcions del personal de les entitats locals amb habilitació de caràcter nacional.
L’Alcalde de l’Ajuntament del Masnou presenta el detall de l’aplicació a inversions del
romanent de tresoreria de l’exercici pressupostari 2018.
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Aquest annex inclou un quadre detallat dels projectes o actuacions previstes, amb la
codificació, la denominació del projecte i l’import de l’anualitat prevista per 2019. S’indica
també l’aplicació pressupostària que recull els crèdits corresponents; el codi de cada
aplicació assenyala, en primer lloc, l’òrgan administratiu gestor. Finalment, s’acompanya
una breu explicació de cadascun dels projectes o actuacions.
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En data 15 de maig de 2019, per decret d’alcaldia, s’aprova la liquidació pressupostària
de l’exercici 2018, on consta un superàvit pressupostari, el qual es podrà destinar a la
reducció de l’endeutament financer per l’exercici 2019. El Romanent de tresoreria de la
liquidació 2018 ha estat de 10.741.535,63 euros.
Davant la necessitat de realitzar modificacions en el capítol 6 de despeses així com
noves despeses no previstes anteriorment, i comprovat que en el Pressupost vigent no
existeixen els crèdits suficients, de conformitat amb l’article 177.2 RDL 2/2004, pel qual
s’aprova el Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals i l’article 38 del Reial
Decret 500/1990, de 20 d’abril.
Vistos els informes de l’interventor al respecte.
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Serveis Generals amb data 17
de juliol de 2019.
Per tot l’exposa’t, es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents acords:
Primer .- Aprovar inicialment l’expedient núm. 16/2019, de concessió de suplement de
crèdit d’inversions financerament sostenibles finançat amb superàvit pressupostari,
segons el següent detall de les aplicacions de despeses que s’especifiquen a continuació:
AUGMENT DE LA DESPESA
Aplicació
Descripció
ES.34211.62200 Millora i Ampliació Nou Complex Esportiu
UB.93300.63200 Millora, conservació i rehabilitació d'edificis.
Suma

FINANÇAMENT
Aplicació
87000

Projecte
2008/2/ES/6
2017/2/UB/3

import inicial
modificació import final
1.327.834,14
267.701,46
1.595.535,60
249.123,79
113.000,00
362.123,79
1.576.957,93 € 380.701,46 € 1.957.659,39 €

inmport inicial
5.297.420,54

modificació import final
380.701,46
5.678.122,00
5.297.420,54 € 380.701,46 € 5.678.122,00 €

Romanent per a despeses generals

Segon.- Aprovar inicialment
l’expedient núm. 17/2019, per crèdit extraordinari
d’inversions financerament sostenibles finançat amb superàvit pressupostari, segons el
següent detall de les aplicacions de despeses que s’especifiquen a continuació:
AUGMENT DE LA DESPESA
Aplicació
Descripció

Projecte

MS.93300.63300

2019/2/MS/15

ACTS1005
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FINANÇAMENT
Aplicació
87000

Instal·lacions d'edificis
Suma

Romanent per a despeses generals

import inicial

modificació

0,00 €
119.298,54
0,00 € 119.298,54 €

import final
119.298,54
119.298,54 €

import inicial
5.678.122,00

modificació import final
119.298,54
5.797.420,54
5.678.122,00 € 119.298,54 € 5.797.420,54 €

Tercer.- Exposar al públic les modificacions esmentades pel termini de quinze dies a la
Intervenció municipal de l’Ajuntament, mitjançant un edicte al BOP i a l’e-tauler de la
corporació als efectes d'examen i possibles reclamacions pels interessats així com al
portal de transparència.
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Aquest acord es considerarà definitiu si no s’hi produeixen reclamacions en contra durant
el termini d’exposició pública, i entrarà en vigor en l’exercici al qual es refereix, quan
s’hagi complert el que disposen l’article 112.3 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de
les bases de règim local, i l’article 169 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel
qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.
9. - Aprovació inicial de l'expedient 18/2019 de Modificació pressupost per Crèdit
Extraordinari finançat amb baixa.
En data 26 de juny de 2019, la Cap de Manteniment, Serveis Municipals i Medi Ambient
d’aquest Ajuntament presenta un informe de necessitat de modificació pressupostària.
Les aplicacions pressupostàries que s’han de modificar son:
‒ Crear l’aplicació de despesa MS 15300 46100 Pla Director Espai Públic per import de
9.000 €.
‒ Donar de baixa aplicació de despesa MS.15000.22706 Treballs tècnics manteniment i
serveis, per import de 9.000 €.
Davant la necessitat de realitzar les despeses previstes anteriorment, comprovat que en
el Pressupost vigent no existeixen els crèdits o no son suficients, de conformitat amb
l’article 177 RDL 2/2004, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei reguladora de les
Hisendes Locals i l’article 38 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril.
Vist l’informe emès per, en relació a l’esmentat expedient de crèdit extraordinari.
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Serveis Generals amb data 17
de juliol de 2019.
En virtut de tot el que s’ha exposat, es proposa, al Ple de la corporació, l’adopció dels
acords següents:
Primer.- Aprovar inicialment
l’expedient núm. 18/2019 de modificació Crèdit
Extraordinari, segons el següent detall de l’aplicació de despesa que s’especifica a
continuació:
INCREMENT DESPESES
Aplicació

Crèdit
modificació Final

Crèdit

MS 1530046100

0

9.000,00

9.000,00

0

9.000,00

9.000,00

Pla Director Espai Públic

FINANÇAMENT
Crèdit
modificació Final

Baixa Aplicació

Crèdit

MS 15000 22706

69.252,57

-9.000,00

60.252,57

69.252,57

-9.000,00

60.252,57

ACTS1005
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Treballs tècnics manteniment i serveis
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Tercer.- Exposar al públic les modificacions esmentades pel termini de quinze dies a la
Intervenció municipal de l’Ajuntament, mitjançant un edicte al BOP i a l’e-tauler de la
corporació als efectes d'examen i possibles reclamacions pels interessats així com al
portal de transparència.
Aquest acord es considerarà definitiu si no s’hi produeixen reclamacions en contra durant
el termini d’exposició pública, i entrarà en vigor en l’exercici al qual es refereix, quan
s’hagi complert el que disposen l’article 112.3 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de
les bases de règim local, i l’article 169 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel
qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.
10. - Aprovació del calendari de sessions ordinàries del Ple i de la Comissió
Informativa per la resta de l’any 2019.
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 4
de juliol de 2019, es va acordar la periodicitat i el règim de sessions ordinàries del mateix
Ple i de la Comissió Informativa.
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.
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Serveis Generals amb data 17
de juliol de 2019.
En virtut de tot el que s’ha exposat, es proposa, al Ple de la corporació, l’adopció dels
acords següents:
Primer. Aprovar el calendari de sessions ordinàries del Ple i de la Comissió Informativa
d’aquesta corporació, per la resta de l’any 2019, de la manera següent:
Mes
Setembre

Comissió Informativa
10

Ple
19

Octubre

9

17

Novembre

13

21

Desembre

11

19

Hora

19:00

19:00

ACTS1005
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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.
Expedient núm. PLE2019000012

10

RELACIÓ DE PROPOSTES DEL PLE MUNICIPAL

25 de juliol de 2019

Núm. PLE2019000012

11. - Nomenament dels i les representants municipals de la Mancomunitat
Intermunicipal de Serveis d’Alella, el Masnou i Teià; Consell Municipal de Patrimoni
Cultural; Consell del Promoció Econòmica; i Consell de la Vila.
L’article 38 c) del Reglament d’organització i funcionament i règim jurídic de les entitats
locals, aprovat pel Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, estableix que al Ple
extraordinari d’organització s’hauran de nomenar els i les representants de la corporació
que han de formar part dels òrgans col·legiats que siguin competència del Ple. Per raons
temporals no es va poder incloure en aquest Ple extraordinari tots els organismes en què
hi participa l’Ajuntament.
Vistos els estatuts dels òrgans col·legiats amb representativitat d’aquest Ajuntament que
són competència del Ple.
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Serveis Generals amb data 17
de juliol de 2019.
En virtut de tot el que s’ha exposat, es proposa, al Ple de la corporació, l’adopció dels
acords següents:
Primer. Nomenar els i les representants municipals als diferents organismes que
s’esmenten a continuació:
Mancomunitat Intermunicipal de Serveis d’Alella, el Masnou i Teià
President: Sr. Jaume Oliveras Maristany (ERC-AM-AM)
Vocals:
Sra. Sílvia Folch Sánchez (ERC-AM-AM)
Del 26 de juliol de 2019 al 26 de juliol de 2021, la Sra. Neus Villarrubia del Valle del Grup
Municipal de FEM-Masnou, regidora de l’oposició, escollida pels grups municipals.
Del 27 de juliol de 2021 al juny de 2023, la Sra. Meritxell Blanch Daura del Grup Municipal
de JxCAT-UNITS, regidora de l’oposició, escollida pels grups municipals.

ACTS1005
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Consell Municipal de Patrimoni Cultural
President: Sr. Jaume Oliveres i Maristany
Vicepresidenta: Sra. Neus Tallada i Moliner
Vocals:
1. Sra. Begoña Cayuela Vellido
2. Sr. Antoni Coll de la Parra
3. Sra. Carme Florensa Hernández
4. Sra. Carme Giol Abril
5. Sra. Carme Giralt Rosés
6. Sr. Jaume Mateu Giralt
7. Sra. Gisa Mohr Jansen
8. Sr. Jordi Pericot Canaleta
9. Sr. Martí Pujol Forn
10. Sra. Marta Roig Lerones
11. Sra. Rosa Toran Belver
12. Sra. Lola Castellano Tena
13. Sra. Gemma Montoya Albareda
Expedient núm. PLE2019000012
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Consell del Promoció Econòmica
President: Sr. Jaume Oliveras Maristany
Vicepresidència: Sra. Sílvia Folch Sánchez


La regidora competent en matèria relacionada amb Turisme i Consum, la Sra. Neus
Tallada Moliner.

 Representació dels grups municipals
- Sra. Ma. Antònia Olivella, representant del Grup Municipal d’ERC-AM-AM.
- Sr./a. ... representant del Grup Municipal FEM-Masnou.
- Sra. Maria Llarás Vázquez, representant del Grup Municipal del PSC-CP.
- Sra. Rosina Malagrida Escalas, representant del Grup Municipal de JxCAT-UNITS.
- Sra. Stella Parodi Barriga representant del Grup Municipal de Cs.
- Sr./a. ... representant del Grup Municipal de la CUP-AMUNT.
 Representació amb persones de capacitat reconeguda
- Sr. Eduard Gisbert i Amat. Exalcalde de l’Ajuntament del Masnou.
-

Sr. Xavier Orfila Estrada, titular del Restaurant Orfila, del sector de la restauració.

-

Sr. Dídac Usus Saurí, titular de l’Hotel Torino, del sector de l’hostaleria.

-

Sr. Joan Casas Crosas, titular de l’empresa Casas Crosas, S.L (Camping Masnou),
del sector de l’hostaleria.

-

Sr. Vicenç Pedret Clemente, titular de l’empresa Ramón Clemente, S.A del sector de
la indústria.

-

Sra. Carme Fernández Saltor, titular de l’empresa Grup 8 Assessoria, del sector de les
assessories i gestories.

- Sr. Jordi Bacaria Martínez, titular de l’empresa J3B3 Economics S.L, com a empresa
allotjada al Centre d’Empreses Casa del Marquès.
-

Sra. Maria Rosa Poch Sans, titular de l’entitat Fem Fira, del sector del comerç.

- Sr. Ivan de San Nicolàs Castejón, professional de l’assessorament a l’emprenedoria i
consultoria empresarial.
- Sr. Vicenç Segarra Bernardo, titular de l’empresa Instal·lacions Segarra S.L, del sector
de les empreses instal·ladores.
-

Sr. Carles Nogués Cusí, propietari dels locals comercials situats a la plaça Nova de
les Dones del Tèxtil.

- Sra. Àngels Grau Llovera, titular del comerç Matalasseria Grau, del sector del comerç.

ACTS1005
v. 2017/11


-

Representació d’entitats
Sr. Oriol Carvajal Bello, en representació de la Federació del Comerç, la Indústria i el
Turisme del Masnou.

- Sr. Antoni López Alegre, en representació de l’Associació de Marxants del Maresme al
Masnou.
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Sra. Rosa Maria Codina García, en representació de l’Associació de Venedors del
Mercat Municipal.

- Sra. Esther Gaviña Maeso, en representació de Promociones Portuarias S.A, empresa
concessionària del Port Masnou.
Consell de la Vila
President: Jaume Oliveras Maristany
Vicepresidència: Sílvia Folch Sánchez
Grup Municipal ERC-AM
Sr. Frederic Oliver Amill, titular
Sra. Anna Torrijos López, suplent
Grup Municipal FEM-Masnou
Sr. Sergi Amat Giró, titular
Sra. Sonia Onandi Rodríguez, suplent
Grup Municipal PSC-CP
Sra. Isabel Alfaro Hidalgo, titular
Sra. Hortensia Garcia Benamides, suplent
Grup Municipal JxCAT-UNITS
Sr. Manuel Cutilla Gañan, titular
Sra. Alba Pagès Zamora, suplent
Grup Municipal Cs
Sra. Felisa Nistal Donoso, titular
Grup Municipal CUP
Sr. Dídac Gutiérrez Pedemonte, titular
Sra. Mireia Noy Oliveras, suplent
Segon. Publicar-ho a l’e-Tauler i al Butlletí d’informació municipal, i donar-ne difusió al
portal de transparència de la web municipal, tot als efectes del seu general coneixement.
12. - Creació d'una comissió informativa municipal de carácter específic sobre
gestió directa de serveis municipals.
En sessió ordinària celebrada el 21 de març de 2019, el Ple de l’Ajuntament del Masnou
va acordar, tenint en compte allò que disposa l’article 44 del vigent Reglament Orgànic
Municipal (ROM), la creació d’una comissió informativa de caràcter específic per tal
d’obtenir informació i emetre un dictamen, que se sotmetrà al Ple, sobre la viabilitat de la
gestió directa de determinats serveis municipals de l’Ajuntament del Masnou.
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L’objecte d’aquella comissió informativa de caràcter específic va ser l’anàlisi i estudi
d’informació tècnica, jurídica i econòmicofinancera per tal d’analitzar (o dictaminar sobre)
la viabilitat de la gestió directa dels serveis municipals, tenint en compte les diferents
opcions actualment existents.
La comissió esmentada es va constituir el dia 28 de març de 2019, i es va reunir els dies
11 d’abril i 2 de maig del mateix any.
Expedient núm. PLE2019000012

13

RELACIÓ DE PROPOSTES DEL PLE MUNICIPAL

25 de juliol de 2019

Núm. PLE2019000012

Segons consta a les corresponents actes, en aquestes reunions es va fer una revisió de
la forma de gestió dels serveis municipals i del marc legal general que regula aquestes
formes de gestió. Així mateix, es va valorar inicialment la possibilitat de constituir una
empresa municipal de gestió de serveis urbans (que podria tractar els estacionaments
públics i l’abastament d’aigua), així com l’anàlisi del servei d’escoles bressol de cara a
una possible gestió directa i d’altres.
Amb tot, la proximitat de les eleccions municipals i la constitució del nou consistori
resultant varen posar fi al treball de la comissió sense haver pogut aprofundir en els
temes plantejats.
Donat que en l’acord del ple del mes de març es va posar de manifest la voluntat dels
grups municipals de tornar a constituir la comissió amb el consistori que sorgeixi després
de les eleccions, per tal de prosseguir amb la seva activitat i amb l’objectiu que el
dictamen que es derivi dels seus treballs se sotmeti al Ple abans del mes de juliol de
2020.
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Serveis Generals amb data 17 de
juliol de 2019.
En virtut de tot el que s’ha exposat, es proposa, al Ple de la corporació, l’adopció dels
acords següents:
Primer. Acordar, tal i com disposa l’article 44 del vigent ROM, la creació d’una Comissió
Informativa de caràcter específic per tal d’obtenir informació i emetre un dictamen, que se
sotmetrà al Ple, sobre la gestió directa de determinats serveis municipals de l’Ajuntament
del Masnou.
Segon. Establir els següents aspectes en relació amb el funcionament d’aquesta
Comissió Informativa de caràcter específic:
1) Objecte.
a) L’objecte d’aquesta Comissió Informativa de caràcter específic serà l’anàlisi
d’informació tècnica, jurídica i econòmicofinancera en relació amb la gestió directa
de serveis municipals com l’abastament d’aigua potable, el clavegueram, els
estacionaments de vehicles en espais públics o la retirada de vehicles de les vies
públiques (grua).
b) A tal efecte, la Comissió podrà proposar a l’Alcaldia que s’encarreguin els estudis
pertinents a elaborar tant per personal de l’Ajuntament com per experts externs,
als quals es podrà també convocar per enquestar-los sobre la temàtica plantejada.
c) Els serveis esmentats en el punt a) es podran ampliar, en funció dels resultats
obtinguts, amb d’altres relacionats.
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2) Composició.
a) La comissió serà integrada per les persones portaveus de cada grup municipal, o
el regidor o la regidora que cada grup determini. Així mateix, per als grups
municipals amb més d’una persona integrant, es designarà una substitució per als
casos d’absència del titular.
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b) Els grups municipals podran també designar altres persones especialment
interessades en la matèria per assistir els seus representants.
c) La presidència recaurà en l’Alcalde.
d) La presidència, a iniciativa pròpia o a proposta de qualsevol membre de la
Comissió, podrà convocar a les seves reunions, a través de la secretaria, a
personal tècnic municipal o a especialistes externs experts en la matèria objecte
de la comissió.
e) Formaran també part de la comissió el Gerent i l’Interventor municipals, amb veu
però sense vot.
f) La secretaria de la comissió serà exercida pel Secretari general de l’Ajuntament o
funcionari que el substitueixi.
3) Durada.
a) Els treballs de la comissió es duran a terme entre el moment de la seva constitució
i el mes de juliol de 2020. Aquesta durada podrà modificar-se si així ho decideix la
comissió per majoria absoluta.
b) La primera reunió de la comissió, per tal de formalitzar la seva constitució i fer el
plantejament inicial dels treballs es realitzarà dins del termini de 15 dies després
de la seva aprovació pel Ple de l’Ajuntament.
4) Funcionament.
a) El funcionament de la Comissió atendrà allò que s’indica en el Reglament Orgànic
Municipal.
b) Al final dels seus treballs, la Comissió haurà de lliurar al Ple, a través de l’Alcaldia,
un dictamen amb el resultat del seu estudi, complementat amb els documents
tècnics, jurídics i econòmics que s’hagin pogut elaborar com a resultat de les
seves actuacions.
Tercer. Fer públics aquests acords a través dels mitjans habituals de l’Ajuntament.
13. - Primera pròrroga del contracte de la gestió indirecta, en règim de concessió,
del servei d'escola municipal de música del Masnou, pel curs 2019/2020 (LIC
10/2013).
El Ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària de data 16 de maig de 2013 va aprovar
l’expedient per a l’adjudicació del contracte de gestió, en règim de concessió, del servei
d’escola municipal de música del Masnou, mitjançant procediment obert i diversos criteris
d’adjudicació.
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El Ple de l’Ajuntament en sessió ordinària de data 18 de juliol de 2013, va adjudicar el
contracte de referència a Musicop, SCCL.
En data 24 de juliol de 2013, es va formalitzar el contracte amb Musicop, SCCL per un
període de sis cursos escolars (2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017,
2017/2018 i 2018/2019), de setembre a juny ambdós inclosos.
Expedient núm. PLE2019000012

15

RELACIÓ DE PROPOSTES DEL PLE MUNICIPAL

25 de juliol de 2019

Núm. PLE2019000012
La clàusula 9a del Plec de clàusules administratives particulars per a l’adjudicació del
contracte, de la gestió indirecta, en règim de concessió, del servei d’escola municipal de
música del Masnou, així com la clàusula quarta del contracte, preveuen la possibilitat de
prorrogar anualment (per cursos escolars) el contracte per un període màxim de dos
cursos escolars més, per acord del Ple abans de la finalització de la durada inicial del
contracte.
Vist l’informe del gerent d’aquest ajuntament, de data 4 de juliol de 2019, mitjançant el
qual proposa la pròrroga del contracte de la gestió indirecta, en règim de concessió, del
servei d’escola municipal de música del Masnou, per un període d’un curs escolar,
coincidint amb el curs 2019/20.
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Serveis Generals amb data 17
de juliol de 2019.
En virtut de tot el que s’ha exposat, es proposa, al Ple de la corporació, l’adopció dels
acords següents:
Primer. Aprovar la pròrroga del contracte de la gestió indirecta, en règim de concessió,
del servei d’escola municipal de música del Masnou amb l’empresa Musicop, SCCL amb
NIF F65801003 pel curs escolar 2019-2020 (de setembre a juliol, ambdós inclosos) en el
mateixos termes i condicions que regien el contracte inicial.
Segon. Aprovar la despesa de la pròrroga del contracte per import de 89.364,43 euros.
La despesa derivada de la pròrroga, amb càrrec a l’exercici 2019, correspon a un import
de 29.788,14 euros amb càrrec a la partida 19.EN.32621.47200 ‘Subvenció escola de
música’, contractació adjudicada a Musicop, SCCL, amb NIF F65801003.
La despesa derivada de la pròrroga, amb càrrec a l’exercici 2020, correspon a un import
de 59.576,29 euros amb càrrec a la partida que s’habiliti en el Pressupost general de
l’Ajuntament per l’any 2020, i centre de cost ENSMUS, contractació adjudicada a
Musicop, SCCL, amb NIF F65801003.
Tercer. Notificar aquest acord a Musicop, SCCL.
Quart. Comunicar aquest acord al departament d’Intervenció.
14. - Festes locals per a l'any 2020.
En data 24 de maig de 2019, l’Ajuntament va rebre ofici del Departament de Treball, Afers
Socials i Famílies a través de la plataforma EACAT, en relació amb l’avançament de la
proposta de les festes locals per a l’any 2020.
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Les festes locals no podran caure en diumenge ni coincidir amb les que s’indiquen a
continuació:

Expedient núm. PLE2019000012

16

RELACIÓ DE PROPOSTES DEL PLE MUNICIPAL

25 de juliol de 2019

Núm. PLE2019000012
-

1 de gener
6 de gener
10 d’abril
13 d’abril
1 de maig
24 de juny
15 d’agost
11 de setembre
12 d’octubre
8 de desembre
25 de desembre
26 de desembre

Cap d’any
Reis
Divendres Sant
Dilluns de Pasqua Florida
Festa del Treball
Sant Joan
L’Assumpció
Diada Nacional de Catalunya
Festa Nacional d’Espanya
La Immaculada
Nadal
Sant Esteve

D’acord amb l’article 46 del Reial Decret 2001/1983, de 28 de juliol, sobre regulació de la
jornada de treball, jornades especials i descansos, les dues festes locals han d’ésser
determinades per l’autoritat laboral competent, a proposta del Ple de l’Ajuntament, i
publicades en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i, en tot cas, en el Butlletí
Oficial de la Província de Barcelona.
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Serveis Generals amb data 17
de juliol de 2019.
En virtut de tot el que s’ha exposat, es proposa al Ple de la Corporació l’acord següent:
Primer. Fixar com a festes locals de la vila del Masnou, per a l’any 2020, el dia 1 de juny
(dilluns de Pasqua Granada) i el dia 29 de juny (Sant Pere).
Segon. Comunicar aquesta resolució al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
de la Generalitat de Catalunya, per tal de quedar inclosos en el proper calendari laboral
de festes.
15. - Aprovació inicial de les cartes de serveis de diversos serveis municipals:
Policia Local, Clavegueram, Cementiri i serveis funeraris, Formació de persones
adultes, Biblioteca pública Joan Coromines, Informació i promoció turística i
Transport col·lectiu urbà de viatgers.
Atès que en data 30 d’octubre de 2018, l’Alcalde de l’Ajuntament del Masnou va signar un
decret pel qual ordenava que des de la Gerència municipal s’impulsessin els treballs
corresponents a la segona fase de l’elaboració de les cartes de serveis municipals, en
aquest cas amb la confecció de les cartes de set serveis.
Considerant que el 10 d’abril de 2019, la Comissió Informativa de Serveis Generals va
dictaminar favorablement la proposta d’aprovació inicial de les cartes de serveis
elaborades, però el punt va ser finalment retirat de l’ordre del dia de la sessió del ple
celebrat el dia 25 d’abril.

ACTS1005
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Vist l’informe del Gerent municipal, en el qual dóna compte dels treballs realitzats i
conclou la necessitat de procedir a la tramitació i, en el seu cas, aprovació, de les cartes
de serveis dels àmbits de:
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a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Policia Local.
Clavegueram.
Cementiri i serveis funeraris.
Formació de persones adultes.
Biblioteca pública Joan Coromines.
Informació i promoció turística.
Transport col·lectiu urbà de viatgers.

Atès que la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació
pública i bon govern, assenyala en el seu article 59 que les cartes de servei tenen
naturalesa reglamentària.
Vist el text de les set cartes de serveis proposades per la comissió redactora per als
àmbits esmentats, que formen part de l’expedient.
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Serveis Generals amb data 17
de juliol de 2019.
En virtut de tot el que s’ha exposat, es proposa al Ple de la corporació l’adopció dels
acords següents:
Primer. Aprovar inicialment, segons els textos que formen part de l’expedient, les cartes
de serveis dels àmbits de:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Policia Local.
Clavegueram.
Cementiri i serveis funeraris.
Formació de persones adultes.
Biblioteca pública Joan Coromines.
Informació i promoció turística.
Transport col·lectiu urbà de viatgers.

Segon. Sotmetre a informació pública el present acord i el text de les cartes de serveis
esmentades per un termini de trenta dies hàbils, a fi que es 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. L’indicat termini d’informació pública començarà a
comptar a partir de l’endemà del dia de la publicació de l’anunci al BOPB.
Tercer. Disposar que l’expedient es pugui consultar a la Gerència de l’Ajuntament del
Masnou, situada a la Casa de la Vila, al passeig de Prat de la Riba, número 1, del
Masnou (Barcelona, 08320), de dilluns a divendres de 8.30 a 14.00 hores i al tauler
d’edictes electrònic de l’Ajuntament.
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Quart. Disposar que, si no s’hi formula cap al·legació ni reclamació durant el termini
d’informació pública i d’audiència, les cartes de serveis dels àmbits esmentats en l’acord
primer, que ara s’aproven inicialment, quedaran aprovades de forma definitiva sense
necessitat de cap tràmit ulterior.
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Cinquè. Disposar que, cas que no es presentin al·legacions o reclamacions i les cartes
de serveis esmentades quedin aprovades de forma definitiva, es publiqui el seu text
íntegre al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB), a l’e-tauler i al portal de
transparència de l’Ajuntament del Masnou, i un anunci al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya (DOGC) amb la referència del BOPB en què se n’hagi publicat el text íntegre.
Sisè. Cas que no es presentin al·legacions o reclamacions i les cartes de serveis dels
àmbits esmentats en l’acord primer quedin aprovades de forma definitiva, comunicar el
seu text íntegre a l’Administració de l’Estat i de la Generalitat de Catalunya.
16. - Increment retributiu 2019.
Vist que en data 27 de desembre de 2018 es va publicar en el Butlletí Oficial de l’Estat el
Reial Decret Llei 24/2018, de 21 de desembre, pel que s’aproven les mesures urgents en
matèria de retribucions en l’àmbit del sector públic.
Vist l’article 3. Dos del Reial Decret Llei 24/2018, de 21 de desembre, pel que s’aproven
les mesures urgents en matèria de retribucions en l’àmbit del sector públic, estableix que
per a l’any 2019 les retribucions del personal al servei del sector públic no podran
experimentar un increment global superior al 2,25 per cent respecte de les vigents a 31
de desembre de 2018, en termes d’homogeneïtat per als dos períodes de la comparació,
tant pel que respecte a efectius de personal com a l’antiguitat del mateix; i que a més de
l’anterior, si l’increment del Producte Interior Brut (PIB) a preus constants en 2018 arribés
o superés el 2,5 per cent s’afegiria, amb efectes de 1 de juliol de 2019, un altre 0,25 per
cent d’increment salarial.
Vist que en data 16 de gener de 2019 la mesa general de negociació en matèries
comunes va aprovar per unanimitat incrementar les retribucions del personal de
l’Ajuntament del Masnou un 0,25 per cent, amb efectes de 1 de juliol de 2019, si
l’increment del PIB arribava o superava el 2,5 per cent, d’acord amb l’article 3. Dos del
Reial Decret Llei 24/2018, de 21 de desembre, pel que s’aproven les mesures urgents en
matèria de retribucions en l’àmbit del sector públic.
Vist l’informe emès pel departament de Recursos Humans i Organització que transcrit
literalment diu:
“Antecedents
En data 27 de desembre de 2018 es va publicar en el Butlletí Oficial de l’Estat el Reial
Decret Llei 24/2018, de 21 de desembre, pel que s’aproven les mesures urgents en
matèria de retribucions en l’àmbit del sector públic.
L’article 3.Dos del capítol 2 de les despeses del personal al servei del sector públic
estableix que per a l’any 2019 les retribucions del personal al servei del sector públic no
podran experimentar un increment global superior al 2,25 per cent respecte de les vigents
a 31 de desembre de 2018, en termes d’homogeneïtat per als dos períodes de la
comparació, tant pel que respecte a efectius de personal com a l’antiguitat del mateix.
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A més de l’anterior, si l’increment del Producte Interior Brut (PIB) a preus constants el
2018 arribés o superés al 2,5 per cent s‘afegiria, amb efectes de 1 de juliol de 2019, un
altre 0,25 per cent d’increment salarial.
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Als efectes del que disposa aquest apartat, pel que fa referència a l’increment del PIB, es
considerarà l’estimació avançament del PIB de cada any publicada per l’Instituto Nacional
de Estadística (INE). Una vegada publicat l’avançament del PIB per l’INE i, prèvia
comunicació a la Comissió de Seguiment de l’Acord per a la millora de l’ocupació pública i
de condiciona de treball de 9 de març de 2018, mitjançant Acord del Consell de Ministres
s’aprovarà, en el seu cas, l’aplicació de l’increment. Del citat Acord es donarà trasllat a les
Comunitats Autònomes, a les Ciutats Autònomes i a la Federació Espanyola de Municipis
i Províncies.
A més, es podrà autoritzar un increment addicional del 0,25 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 planes de
pensiones. En les Administracions i resta d’entitats del sector públic definit en aquest
article en situació de superàvit pressupostari en l’exercici 2018, aquest increment
addicional podrà arribar al 0,3 por cent.
Relació de fets
En data 16 de gener de 2019 la mesa general de negociació en matèries comunes ha
aprovat per unanimitat l’increment de les retribucions del personal de l’Ajuntament del
Masnou d’acord amb l’article 3.Dos del Reial Decret Llei 24/2018, de 21 de desembre, pel
que s’aproven les mesures urgents en matèria de retribucions en l’àmbit del sector públic,
següents:
- Un 2,25 per cent respecte de les retribucions vigents a 31 de desembre de 2018, en
terme d’homogeneïtat per als dos períodes de comparació, tant pel que respecta a
efectius de personal com a l’antiguitat del mateix.
- Un 0,25 per cent més, amb efectes de 1 de juliol de 2019, si l’increment del PIB arriba o
supera el 2,5 per cent. Serà el Consell de Ministres qui aprovarà l’aplicació d’aquest
increment, acord que traslladaran a la FEMP.
En data 24 de gener de 2019 el Ple de l’Ajuntament va aprovar l’increment de les
retribucions dels empleats en un 2,25%.
En data 21 de juny de 2019 el consell de ministres ha adoptat l’acord pel que s’aprova
l’increment de les retribucions del personal al servei del sector públic previst a l’article
3.Dos del Reial Decret Llei 24/2018, de 21 de desembre, pel que s’aproven les mesures
urgents en matèria de retribucions en l’àmbit del sector públic.
En data 24 de juny han sortit publicades les retribucions dels empleats públics amb
l’increment del 0,25% al web del Secretaria d’Estat de Pressupostos i Despeses del
Ministeri d’Hisenda.
Fonaments de dret
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Reial Decret Llei 24/2018, de 21 de desembre, pel que s’aproven les mesures urgents en
matèria de retribucions en l’àmbit del sector públic.
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Propostes
Que el Ple, com a competent per a aprovar l’increment retributiu del personal, aprovi
l’increment següent:
- Un 0,25 per cent més, amb efectes de 1 de juliol de 2019, donat que el consell de
ministres en data 21 de juny de 2019 ha adoptat l’acord pel que s’aprova l’increment de
les retribucions del personal al servei del sector públic previst a l’article 3.Dos del Reial
Decret Llei 24/2018, de 21 de desembre, pel que s’aproven les mesures urgents en
matèria de retribucions en l’àmbit del sector públic.
Per a presentar la proposta al Ple s’ha d’elaborar el corresponent expedient amb la
documentació que es relaciona per a la seva aprovació:
1. Informe de Recursos Humans en relació a la proposta d’incrementar les retribucions
del personal de l’Ajuntament del Masnou
2. Acta de la negociació col·lectiva en relació a l’increment retributiu per a l’exercici 2019.”
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Serveis Generals amb data 17
de juliol de 2019.
En virtut de tot el que s’ha exposat, es proposa, al Ple de la corporació, l’adopció dels
acords següents:
Primer. Establir un increment del 0,25 per cent en les retribucions dels empleats públics i
del personal directiu professional de l’Ajuntament del Masnou en el conjunt de les
retribucions salarials i extrasalarials, conforme l’article 3. Dos del Reial Decret Llei
24/2018, de 21 de desembre, pel que s’aproven les mesures urgents en matèria de
retribucions en l’àmbit del sector públic, amb efectes de 1 de juliol de 2019.
Segon. Notificar aquest acord al personal de l’Ajuntament i a les organitzacions sindicals.
17. - Règim de dedicacions i de retribucions, assistències de les persones
membres de la corporació local i la dotació econòmica dels grups polítics
municipals.
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Atès que, de conformitat amb el que disposa l’article 75 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases de règim local (LRBRL) i l’article 75 bis 3 de la LRBRL en la
redacció donada per la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat
de l’Administració Local (LRSAL), en concordança amb l’article 166 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 (TRLMRLC), amb l’article 13 del Reglament d’organització, funcionament i
règim jurídic de les entitats locals, aprovat pel Decret 2568/1986, de 28 de novembre
(ROF), les persones membres de les corporacions locals tenen el dret de percebre
retribucions per l'exercici dels seus càrrecs quan els ocupin en règim de dedicació
exclusiva o parcial, així com a percebre indemnitzacions, en la quantia i condicions que
estableixi el ple de la corporació, en concepte d'assistències per la concurrència efectiva
a les sessions dels òrgans col·legiats dels quals formin part, així com, també, a ser
indemnitzats per les despeses efectives realitzades en l'exercici del càrrec.

Expedient núm. PLE2019000012

21

RELACIÓ DE PROPOSTES DEL PLE MUNICIPAL

25 de juliol de 2019

Núm. PLE2019000012
L’article 75 bis 1 de la LRBRL en la redacció donada per la Llei 27/2013, de 27 de
desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local (LRSAL), va introduir
una limitació en la retribució màxima total que poden percebre els regidors i regidores que
es fixa pels municipis com és el cas del Masnou amb una població entre vint mil i
cinquanta mil habitants consistent en la impossibilitat de superar la retribució d’un
secretari d’Estat menys el 45%.
L’article 18 del Reial Decret Llei 24/2018, de 21 de desembre, pel qual s'aproven mesures
urgents en matèria de retribucions en l'àmbit del sector públic, determina el límit màxim
del règim retributiu dels membres de les Corporacions Locals en funció de trams de
població, fixant-se per un municipi com el del Masnou un límit màxim de 58.372,36.euros.
Tenint en compte que de conformitat amb el que disposa l'apartat 1.i) de l'article 75 ter de
la LRBRL, el nombre màxim de membres que poden desenvolupar les seves funcions en
règim de dedicació exclusiva en aquest ajuntament no pot excedir de 10.
Atès que, de conformitat amb el que disposa l’article 73.3 de la LRBRL, l’article 50 del
TRLMRLC, i l’article 51 del (ROM), els grups polítics municipals tenen dret a disposar
d’una dotació econòmica.
D'acord amb el que disposa l'article 73.3 de la LRBRL en concordança amb l'article 50 del
TRLMRLC i amb l'article 51 del Reglament Orgànic Municipal (ROM), els grups polítics
municipals tenen dret a percebre una dotació econòmica de caràcter mensual, que
contindrà un component fix, idèntic per a tots els grups, i un altre variable, en funció del
seu nombre de membres, que no podrà ser destinada al pagament de remuneracions de
personal de qualsevol tipus al servei de l'Ajuntament, ni a l'adquisició de béns que puguin
constituir actius fixos de caràcter patrimonial.
Vist el dictamen desfavorable de la Comissió Informativa de Serveis Generals amb data
17 de juliol de 2019.
En virtut de tot el que s’ha exposat, es proposa, al Ple de la corporació, l’adopció dels
acords següents:
Primer. Aprovar la relació de llocs de dedicació exclusiva i parcial següents:
Càrrec
Alcalde
Tinença d’Alcaldia
Regidoria delegada

€/any
55.000,00 €
48.094,00 €
31.826,93 €

Dedicació
Nombre regidors
Dedicació exclusiva
(1)
Dedicació exclusiva
(3)
Dedicació parcial 75%
(4)

D'acord amb la normativa legal vigent i per decret de l'alcalde, s’assenyalaran les
persones i la data d'efectivitat de les adscripcions.
Totes les retribucions anteriors s’actualitzaran anyalment d’acord amb l’increment que
s’estableixi pels empleats públics a les lleis de pressupostos generals de l’Estat.
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Segon. Establir, a favor dels membres de la corporació sense dedicació, els imports
corresponents a les assistències efectives realitzades durant el període que correspongui:
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Òrgan
Ple
Junta de Govern Local
Junta de Portaveus
Comissió Informativa de Comunitat i Persones
Comissió Informativa de Serveis Generals
Comissió Informativa de Serveis Territori

Import
600.-euros
150.-euros
170.-euros
300.-euros
300.-euros
300.-euros

Màxim anual
6.600.-euros
6.300.-euros
1.870.-euros
6.600.-euros pel conjunt
de
les
Comissions
Informatives

Totes les assistències anteriors s’actualitzaran anyalment d’acord amb la variació de l’IPC
a Catalunya.
Per a la percepció de les assistències s’abonarà mensualment una liquidació provisional
consistent en el 80 per cent de l’import màxim, i en el mes de desembre es regularitzarà
en funció de les assistències efectuades amb el límit de l’import màxim anual.
Tercer. Establir, a favor dels grups polítics de la corporació, la dotació econòmica i de
mitjans materials següent:
Assignació econòmica
Grup municipal
Per regidor adscrit

1.700 €
500 €

Aquests imports s’entenen per quantitats màximes anuals.
Mitjans materials


El portaveu de cada grup municipal disposarà de telèfon mòbil i ordinador
portàtil per a les tasques pròpies, sempre que ho sol·liciti a l’Ajuntament per
escrit. El seu ús s’entén dins els paràmetres de la condició de regidor/a
membre de la corporació municipal i de la legalitat vigent.


 El grup municipal disposarà d’un espai per poder treballar, dotat de:
o Ordinador amb connexió ADSL i correu electrònic del grup.
o Impressora làser o similar.
Aquestes dotacions entraran en vigor al mes següent de la seva aprovació, i la seva
aplicació únicament estarà condicionada per l’existència de consignació econòmica
suficient al Pressupost municipal.
Quart. Publicar-ho a l’e-Tauler i al Butlletí d’informació municipal, i donar-ne difusió al
portal de transparència de la web municipal, tot als efectes del seu general coneixement.
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18. - Aprovació de personal eventual d'Alcaldia.
Un cop celebrades el passat dia 26 de maig les Eleccions Locals, i constituït el nou
Ajuntament derivat del seu resultat el dia 15 de juny, resulta necessari procedir, de
conformitat amb el que disposa l'article 89, 104 i 104.bis.1.d) de la Llei 7/1985, de 2
d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, aquest darrer en la redacció donada
per la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de
l’Administració Local (LRSAL); en concordança amb els articles 304 i 305 de 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; així com en concordança amb l’article 12 del Reial Decret
Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de l’Estatut
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Bàsic de l’Empleat Públic (TRLEBEP), relatiu a la determinació del nombre,
característiques i retribucions del personal eventual d'aquest Ajuntament, pel seu
posterior nomenament mitjançant el corresponent decret de l'Alcaldia.
Per tot això, aquesta Alcaldia, en compliment del que disposen els preceptes esmentats.
Vist el dictamen desfavorable de la Comissió Informativa de Serveis Generals amb data
17 de juliol de 2019.
En virtut de tot el que s’ha exposat, es proposa, al Ple de la corporació, l’adopció dels
acords següents:
Primer. Determinar el nombre, característiques i retribucions del personal eventual
d'aquest Ajuntament en els termes següents:
Número Denominació

Dedicació Retribucions

1

Ordinària

Cap Gabinet alcaldia

44.949,84 euros

Segon. La dedicació ordinària implicarà el compliment de la jornada laboral de 37,5 hores
setmanals, i la incompatibilitat per a la percepció d'hores extraordinàries, havent d'estar a
disposició de la Corporació 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 de cap de gabinet de l’alcaldia és la següent:
-

Funció: Assessorament especial a l’alcaldia en els àmbits següents:
a) Agenda de l’Alcalde, relacions amb la ciutadania i les institucions.
b) Actes protocol·laris i activitats relacionades amb l’ajuntament.
c) Informació i relació amb els mitjans de comunicació, així com en relació a les
noves tecnologies.
d) Polítiques de participació ciutadana.
e) Projectes estratègics municipals.
f) I en general, tots aquells assessoraments de caràcter similar que li siguin requerits
per l’Alcalde/essa-President/ta.
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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.
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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 2019.
Sisè. 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.
19. - Aprovació de personal eventual grups municipals.
Un cop celebrades el passat dia 26 de maig les Eleccions Locals, i constituït el nou
Ajuntament derivat del seu resultat el dia 15 de juny, resulta necessari procedir, de
conformitat amb el que disposa l'article 89, 104 i 104.bis.1.d) de la Llei 7/1985, de 2
d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, aquest darrer en la redacció donada
per la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de
l’Administració Local (LRSAL); en concordança amb els articles 304 i 305 de 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; així com en concordança amb l’article 12 del Reial Decret
Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de l’Estatut
Bàsic de l’Empleat Públic (TRLEBEP), relatiu a la determinació del nombre,
característiques i retribucions del personal eventual dels grups municipals d'aquest
Ajuntament, pel seu posterior nomenament mitjançant el corresponent decret de
l'Alcaldia, un cop el grup municipal corresponent hagi presentat un escrit comunicant qui
serà el seu assessor/a.
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 lloc de treball de
personal eventual que no excedeixi de set.
Per tot això, aquesta Alcaldia, escoltats els grups municipals, en compliment del que
disposen els preceptes esmentats.
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Serveis Generals amb data 17
de juliol de 2019.
En virtut de tot el que s’ha exposat, es proposa, al Ple de la corporació, l’adopció dels
acords següents:

ACTS1005
v. 2017/11

Primer. Determinar el nombre, característiques i retribucions del personal eventual dels
grups municipals d'aquest Ajuntament en els termes següents:
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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

Segon. La dedicació ordinària implicarà el compliment de la jornada laboral de 37,5 hores
setmanals, i la incompatibilitat per a la percepció d'hores extraordinàries, havent d'estar a
disposició del grup municipal 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.
La dedicació parcial implicarà el compliment de la jornada laboral detallada al punt primer
anterior i estar a disposició del grup municipal en qualsevol moment que li sigui requerit, 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 del grup municipal és la següent:
-

Funció: Assessorament especial al grup municipal 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 2019.

ACTS1005
v. 2017/11

Sisè. 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.
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20. - Aprovació Pla d'accions 2019 del Pla municipal de prevenció de
drogodependències 2015-2019.
Atès que en data 22 d’abril de 2015, el Ple Municipal va aprovar el II Pla Municipal de
Prevenció de Drogodependències 2015-2019 (PMPD 2015-2019).
Atès que en el mateix Ple es va acordar que la Comissió Informativa de Comunitat i
Persones, seria la comissió política encarregada del seguiment d’aquest Pla i que una de
les seves funcions és aprovar el Pla d’acció anual, segons la proposta de la Comissió
tècnica.
Atès que el grup motor del PMPD 2015-2019 ha elaborat el Pla d’Accions 2019, tenint en
compte l’avaluació realitzada del Pla d’accions 2018 i els resultats del treball realitzat
juntament amb la comissió tècnica.
Vist el Pla Municipal de Prevenció de Drogodependències 2015-2019.
Vist el document Avaluació del Pla d’accions 2018 (Memòria).
Vist el document Pla d’Accions 2019.
Vist l’informe de la Tècnica de Salut Pública de data 25 de juny de 2019, de justificació de
l’aprovació del Pla d’Accions 2019 del Pla Municipal de Prevenció de Drogodependències
2015-2019.
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Comunitat i Persones amb data
17 de juliol de 2019.
En virtut de tot el que s’ha exposat, es proposa al Ple de la corporació, l’adopció dels
acords següents:
Únic. Aprovar el Pla d’Accions
drogodependències 2015-2019.

2019

del

Pla

Municipal

de

Prevenció

de

21. - Verificació del text refós de la Modificació puntual del PGOU del Masnou
sector 10 Llevant La Colomina N2.
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.
Atès que amb data 19 de juliol de 2018 es va aprovar inicialment la referida modificació
puntual del Pla General, i amb data 24 de gener de 2019 es va aprovar provisionalment i
va ser tramesa a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona per a la seva
aprovació definitiva.
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Atès que amb data 19 de juny de 2019, la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona
va acordar aprovar definitivament la referida Modificació del Pla general, supeditant-ne la
publicació al DOGC i consegüent executivitat a la presentació d’un text refós, verificat pel
Ple de l’Ajuntament, en el qual es garanteixi la viabilitat del desenvolupament del polígon
d’actuació i s’analitzi si la correspondència entre el sostre i la densitat màxim admesos és
l’adequada per a la tipologia edificatòria proposada.

Expedient núm. PLE2019000012

27

RELACIÓ DE PROPOSTES DEL PLE MUNICIPAL

25 de juliol de 2019

Núm. PLE2019000012
Vist el text refós de la Modificació Puntual del Pla General en l’àmbit del sector 10 Llevant
La Colomina N2 en el qual, s’incorporen les prescripcions contingudes en l’acord de la
Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona.
Vist l’informe favorable emès amb data 9 de juliol de 2019 per l’arquitecte municipal.
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Territori amb data 17 de juliol de
2019.
En ús de les atribucions conferides a la Corporació Municipal, es proposa l’adopció dels
acords següents:
PRIMER.- Verificar el Text Refós de la Modificació Puntual del Pla General d’Ordenació
en l’àmbit del sector 10 Llevant La Colomina N2 un cop s’han introduït les prescripcions
contingudes en l’acord adoptat per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona en
sessió celebrada el dia 19 de juny de 2019.
SEGON.- Remetre el text refós de la referida modificació del Pla General a la Comissió
Territorial d’Urbanisme de Barcelona, als efectes de la seva aprovació definitiva i la seva
publicació, el qual inclourà el text de les normes urbanístiques i els plànols d’ordenació en
suport informàtic i en format editable de tractament de textos, tal i com preveu l’article
17.6 del Reglament de la Llei d’Urbanisme, aprovat pel Decret 305/2006, de 18 de juliol.
22. - Aprovació provisional de la Modificació puntual del Pla General d'Ordenació
Urbanística del Masnou per a la regulació dels habitatges d'ús turístic.
Per acord del Ple de l’Ajuntament de data de març de 2019 es va aprovar inicialment la
Modificació Puntual del Pla General d’Ordenació del Masnou per a la regulació dels
habitatges d’ús turístic.
La referida documentació es va sotmetre a informació pública pel termini d’un mes.
Segons consta en l’informe emès per la responsable de l’OAC amb data 5 de maig de
2019, amb data 17 d’abril de 2019 va tenir entrada en el Registre general de l’Ajuntament
l’escrit d’al·legacions presentat per la mercantil Connecting Area, SLU en el qual es
manifestava el següent:
-

-
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-

Que la referida empresa és propietària d’una promoció d’habitatges que s’està
construint en el carrer d’Àngel Guimerà, núm. 2, el qual s’havia de destinar a
habitatges d’ús turístic i actualment, després de l’aprovació inicial de la
modificació puntual del Pla General no es poden sol·licitar les llicències d’ús
turístic de les entitats de l’edifici.
Proposa que en la zona es delimiti una subzona que permeti l’ús d’habitatge d’ús
turístic en edificis plurifamiliars i adjunta un plànol de la proposta.
Que d’acord amb l’ordenació aprovada inicialment no es permetrà l’ús d’habitatge
turístic en el front marítim, essent la zona més atractiva pels turistes.
Que es pugui destinar habitatge d’ús turístic únicament l’habitatge unifamiliar aïllat
comporta que es no destini a habitatge habitual, impedint que el resident gaudeixi
d’una tipologia d’habitatges que no es troba amb facilitat en municipis de més
població.
La proposta causa greus perjudicis als propietaris d’habitatges en edificis
plurifamiliars.
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-

Es pot garantir el descans i la intimitat dels veïns si un edifici es destina
íntegrament a habitatges turístics.
S’hauria de justificar quins són els motius perquè l’Ajuntament del Masnou
promogui aquesta modificació del pla general.
Consideren que és precisament en les zones amb menys densitat de població, on
més molèsties pot causar el turisme i proposen que es permeti l’habitatge d’ús
turístic tant en habitatges unifamiliars com en plurifamiliars, en proporció a la
densitat de publicació en les diferents zones del municipi.

Amb data 4 de juliol de 2019 la tècnica d’Habitatge de l’Ajuntament va emetre informe en
relació amb les al·legacions presentades, en el qual manifesta textualment el següent:

“Fets
En data 17 d’abril de 2019 Connecting Area S.L.U ha presentat un escrit amb al·legacions
referents a l’expedient amb número X2019001710 de modificació puntual del Pla General
d’Ordenació Urbanístic del Masnou per a regular els habitatges d’ús turístic.
Es tracta d’un document composat per nou al·legacions fonamentades en una visió
econòmica i turística de l’habitatge. En tot el document s’obvia que l’objectiu d’un
l’habitatge segons la definició establerta a la llei 18/2007 del dret a l’habitatge, que en el
seu article 3 diu “l’habitatge es defineix com tota edificació destinada a residir-hi persones
físiques” i que El Masnou ha estat catalogat com a municipi de demanada forta i
acreditada d’habitatge per part de la Generalitat de Catalunya.
L’habitatge és un dret reconegut tant en la Constitució, com en l’Estatut i altres lleis, que
les administracions han de preservar i garantir.
S’ha demostrat que una de les conseqüències derivades de la proliferació d’habitatges
destinats a ús turístic consisteix en una minva dels habitatges disponibles en el mercat
lliure la qual cosa provoca que s’impulsi el preu a l’alça.
Segons dades del registre de sol·licitants d’habitatge protegit, els ingressos mitjans dels
inscrits al Masnou, es troben al voltant dels 25.000€/ anuals nets. El preu del lloguer,
segons dades dels portals immobiliaris a data febrer 2019, es situa a 13,87€/m2. Atès
que l’esforç familiar per pagar l’habitatge no hauria de suposar més del 30% dels
ingressos, es veu clarament que la població demandant necessita habitatges amb
superfícies moderades, amb preus assequibles. Els habitatges que ofereixen aquestes
característiques es situen en edificis plurifamiliars majoritàriament. Per tant, cal preservar
i protegir aquesta tipologia d’habitatge davant d’altres usos diferents al residencial.
Des del punt de vista del dret a l’habitatge la solució de zonificació i tipologia d’edifici
d’habitatges adoptada en la modificació del Pla General respon a les necessitats
residencials de la població, tot perseguint garantir el dret a l’habitatge. Busca un equilibri i
armoria entre les necessitats de la població i l’activitat turística.
Qualsevol altre zonificació i tipologia d’edifici d’habitatge diferent a l’aprovada podria
posar en risc l’accés i el dret a l’habitatge.
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Conclusions
Vist que les al·legacions presentades no tenen en compte en cap moment l’habitatge
entès com a un dret i que només es té una visió econòmica - turística, es creu adient
desestimar les al·legacions presentades.”
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Amb data 9 de juliol de 2019 la tècnica de gestió de l’Àrea de Territori va emetre informe
jurídic en relació a les referides al·legacions, en el qual manifesta literalment el següent:
“Antecedents:
Amb data 21 de març de 2019 el Ple de l’Ajuntament va aprovar inicialment la Modificació
Puntual del Pla General d’Ordenació del Masnou per a la regulació dels habitatges d’ús
turístic i es va sotmetre a informació pública.
Amb data 17 d’abril de 2019 va tenir entrada en el Registre general de l’Ajuntament
l’escrit d’al·legacions presentat per la mercantil Connecting Area, SLU en el qual es
manifestava el següent:
-

-

-

Que la referida empresa és propietària d’una promoció d’habitatges que s’està
construint en el carrer d’Àngel Guimerà, núm. 2, el qual s’havia de destinar a
habitatges d’ús turístic i actualment, després de l’aprovació inicial de la
modificació puntual del Pla General no es poden sol·licitar les llicències d’ús
turístic de les entitats de l’edifici.
Proposa que en la zona es delimiti una subzona que permeti l’ús d’habitatge d’ús
turístic en edificis plurifamiliars i adjunta un plànol de la proposta.
Que d’acord amb l’ordenació aprovada inicialment no es permetrà l’ús d’habitatge
turístic en el front marítim, essent la zona més atractiva pels turistes.
Que es pugui destinar habitatge d’ús turístic únicament l’habitatge unifamiliar aïllat
comporta que es no destini a habitatge habitual, impedint que el resident gaudeixi
d’una tipologia d’habitatges que no es troba amb facilitat en municipis de més
població.
La proposta causa greus perjudicis als propietaris d’habitatges en edificis
plurifamiliars.
Es pot garantir el descans i la intimitat dels veïns si un edifici es destina
íntegrament a habitatges turístics.
S’hauria de justificar quins són els motius perquè l’Ajuntament del Masnou
promogui aquesta modificació del pla general.
Consideren que és precisament en les zones amb menys densitat de població, on
més molèsties pot causar el turisme i proposen que es permeti l’habitatge d’ús
turístic tant en habitatges unifamiliars com en plurifamiliars, en proporció a la
densitat de publicació en les diferents zones del municipi.

Amb data 4 de juliol de 2019 la tècnica d’Habitatge de l’Ajuntament va emetre informe en
relació amb les al·legacions presentades, proposant la seva desestimació atès que les
consideracions efectuades per l’empresa al·legant no tenen en compte en cap moment
l’habitatge entès com a un dret i que només es té una visió econòmica - turística, es creu
adient desestimar les al·legacions presentades
Fonaments de dret:
-
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-

L’article 96 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost pel qual s’aprova el Text
refós de la Llei d’Urbanisme estableix que la modificació de qualsevol dels
elements d’una figura del planejament urbanístic se subjecta a les mateixes
disposicions que en regeixen la formació.
L’article 59 del mateix text legal preveu la documentació que ha de formar part
dels plans d’ordenació municipal.
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-

L’article 5 del Text refós de la Llei d’Urbanisme preveu que en el marc de la
legislació aplicable en matèria de sòl, l'exercici de les facultats urbanístiques del
dret de propietat s'ha de subjectar al principi de la funció social d'aquest dret, dins
els límits imposats per la legislació i el planejament urbanístics i complint els
deures fixats per aquests.

A la vista de les anteriors al·legacions i d’acord amb la normativa referenciada, s’ha de
manifestar el següent:
La major part de les al·legacions contingudes en l’escrit presentat per Connecting Area,
SLU són opinions, sense contingut ni jurídic ni tècnic. Sens perjudici de l’informe emès
per la tècnica d’Habitatge de l’Ajuntament, en aquest informe només es resoldran les
al·legacions que tenen cert contingut jurídic.
Pel que fa a la manca de justificació de la proposta d’ordenació al·legada per la mercantil
Connecting Areal, SLU, s’ha de manifestar que en el document es troba perfectament
justificada l’ordenació proposada i concretats els objectius que es pretenen aconseguir.
Concretament, en el punt 1.2 de l memòria de la informació del document, es defineixen
els objectius que la MPG persegueix i que són els següents:


La prevalença del dret de l’habitatge per sobre de l’ús eventual de l’habitatge
per destinar-lo a l’activitat econòmica d’allotjament turístic. En aquest sentit, cal
ordenar el número d’habitatges d’ús turístic al Masnou, de manera que no es
causi un detriment significatiu del número d’habitatges.



La preservació de la convivència veïnal i el caràcter social i residencial dels
barris.



El respecte dels requeriments mediambientals i de sostenibilitat generals del
municipi i de la qualitat de l’espai urbà.

Posteriorment, en el punt 2 de la memòria, es justifica l’ordenació proposada posant-la en
relació amb aquests objectius, i, es manifesta que el document, tot i permetre l’ús turístic
en el municipi, limita aquesta activitat per l’existència d’interessos públics que mereixen
una especial protecció.
En quant a la referència que es realitza en l’escrit presentat per Connecting Area, SLU
sobre al fet que l’ordenació proposada pot causar perjudicis econòmics als particulars,
s’ha de dir que, atenent a la funció social del dret de propietat, preval el dret general a
l’habitatge o el dret al descans sobre el dret individual a desenvolupar una activitat
econòmica.
Conclusions:
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A la vista de l’exposat i d’acord amb l’informe emès per la tècnica d’Habitatge de
l’Ajuntament, es conclou que s’han de desestimar les al·legacions contingudes en l’escrit
presentat per la mercantil Connecting Area, SLU en relació amb la Modificació Puntual
del Pla General d’Ordenació del Masnou per a la regulació dels habitatges d’ús turístic i
es pot procedir a la seva aprovació provisional.”
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De conformitat amb 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 17 de juliol de
2019.
En virtut de tot el que s’ha exposat, es proposa, al Ple de la corporació, l’adopció dels
acords següents:
PRIMER.- Desestimar les al·legacions presentades per la mercantil Connecting Area,
SLU amb data 17 d’abril de 2019 en relació amb la Modificació Puntual del Pla General
d’Ordenació del Masnou per a la regulació dels habitatges d’ús turístic, d’acord amb el
contingut dels informes emesos per la tècnica d’Habitatge i la tècnica de gestió de l’Àrea
de Territori de l’Ajuntament, que consten literalment transcrits en la part expositiva del
present acord.
SEGON.- Aprovar provisionalment la Modificació Puntual del Pla General d’Ordenació
del Masnou per a la regulació dels habitatges d’ús turístic.
TERCER.- 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.
QUART.- Notificar els acords a les persones interessades.
23. - Aprovació inicial de la Modificació puntual del Pla General d'Ordenació
Urbanística del Masnou en els àmbits dels carrers d'Olivé Gumà i Montevideo i
avinguda de Cusí i Furtunet, per a la creació de sòls d'habitatge dotacional.
Vista la documentació relativa a la Modificació Puntual del Pla General d’Ordenació del
Masnou en els àmbits dels carrers d’Olivé Gumà i Montevideo i avinguda de Cusí i
Furtunet, per a la creació de sòl d’habitatge dotacional, redactada pel despatx
d’arquitectes Manciñeiras/Parés arquitectes associats, SLP, per encàrrec d’aquest
Ajuntament.
Atès que, segons consta en la memòria, els objectius principals d'aquesta Modificació del
Pla General d’Ordenació són els següents:
1. La creació de dues peces de sòl, ben integrades dins del teixit urbà, per al
desenvolupament d’habitatge dotacional de nova creació en el municipi.
2. La prolongació del carrer d’Olivé Gumà fins l’avinguda de Pau Casals, per tal de
resoldre la discontinuïtat urbana i de connexió d’aquest tram de teixit urbà de la
ciutat, a l’objecte de millorar el seu traçat i funcionalitat, encabint de manera
adequada la nova peça de sòl per habitatge dotacional confrontant.
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3. El reconeixement i preservació de l’àrea boscosa amb accés des de l’avinguda
de Cusí i Furtunet i adjacent a l’Institut Maremar.
Vist l’informe favorable emès per l’arquitecte municipal amb data 5 de març de 2019, en
el qual es manifesta textualment el següent:
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“Antecedents:
En data 4 de març de 2019, (.../...) en representació de Manciñeiras/Parés, arquitectes
associats S.L.P ha presentat el document per a l’aprovació inicial de la Modificació
puntual del PGOU, als àmbits dels carrers Olivé Gumà i Montevideo i avinguda de Cusí i
Furtunet, per a la creació de sòls d’habitatge dotacional.
La modificació puntual objecte d’aquest expedient es sustenta en tres objectius principals:
1. La creació de dos peces de sòl, ben integrades dins del teixit urbà, per al
desenvolupament d’habitatge dotacional de nova creació del municipi.
2. La prolongació del carrer Olivé Gumà fins a l’Avinguda de Pau Casals, per tal de
resoldre la discontinuïtat urbana i de connexió d’aquest tram de teixit urbà de la
ciutat, a l’objecte de millorar el seu traçat i funcionalitat, encabint de manera
adequada la nova peça de sòl per a habitatge dotacional confrontant.
3. El reconeixement i preservació de l’àrea boscosa amb accés des de l’avinguda
Cusí i Furtunet i adjacent a l’Institut Maremar.
Per assumir aquests objectius, el pla modifica puntualment la qualificació del sòls de
sistemes en tres subàmbits discontinus i regula les condicions d’ordenació dels futurs sòls
d’habitatge dotacional, tot vetllant per la seva correcta funcionalitat i integració en l’entorn.
L’Ajuntament de Masnou assumeix la iniciativa i formula la proposta de Modificació
puntual del PGOU als àmbits dels carrers Olivé Gumà i Montevideo i avinguda de Cusí i
Furtunet, tal com s’estableix a l’art. 76.2 TRLUC.
Valoració de la proposta:
Es proposa una modificació de la qualificació del sòls en tres subàmbits discontinus i la
regulació de les condicions d’ordenació dels futurs sòls d’habitatge dotacional.
Els sòls implicats en la present Modificació puntual resten qualificats amb diferents claus
de sistemes:
En el subàmbit 1, espais lliures (clau 4), xarxa viària bàsica (clau 1b), equipament
esportiu (clau 5e) i habitatge dotacional (clau 6), en el subàmbit 2, equipament esportiu
(clau 5e) i habitatge dotacional (clau 6) i en el subàmbit 3, equipament socio-cultural (clau
5d) i espais lliures (clau 4).
La Modificació puntual de PGOU, s'efectua en base a l’article 96 del TRLUC. En aquest
article s'estableix que la modificació de qualsevol dels elements d'una figura de
planejament urbanístic queda subjecta a les mateixes disposicions que en regeixen la
seva formació. L’objecte de la Modificació puntual de PGO s’ajusta a les finalitats
expressades en l’article 58 del TRLUC.
La modificació proposada justifica la concurrència d’interessos públics i privats.
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Pel que fa a la documentació presentada, aquesta s’ajusta al que determinen la TRLUC i
el RLUC.
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Pel que fa a l’ordenació de l’habitatge dotacional en el subàmbit 1, es proposa un gàlib
màxim de 12,65 m, que determina la situació de l’edificació amb major alçada, de
PB+3PP, i un gàlib de PB+1, situat més a prop del teixit residencial unifamiliar.
Pel que fa a l’ordenació de l’habitatge dotacional en el subàmbit 1 es proposa un gàlib
màxim de 10 m, PB+2PP, coherent amb la situació i preexistències.
Fonament de dret:
DL 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la llei d’urbanisme, TRLUC.
Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova Reglament de la Llei d’urbanisme,
RLUC.
Text refós del PGOU del Masnou, aprovat definitivament per la Comissió Territorial
d’Urbanisme de Barcelona en data 12 de maig de 2011 i publicat al DOGC en data 14 de
maig de 2012.
Conclusions:
Per tot allò exposat, el tècnic que subscriu informa favorablement el document per a
l’aprovació inicial de la Modificació puntual del PGOU als àmbits dels carrers Olivé Gumà
i Montevideo i avinguda de Cusí i Furtunet, per a la creació de sòls d’habitatge dotacional,
redactat per Manciñeiras/Parés, arquitectes associats S.L.P.
La tramitació s'ajustarà al procediment establert a l’article 85 del TRLUC, i en general als
articles que siguin d'aplicació en el Capítol II Formulació i tramitació de les figures de
planejament urbanístic del Títol Tercer de la mateixa Llei.”
Vist l’informe jurídic sobre tramitació emès amb data 5 de març de 2019 per la tècnica de
gestió de l’Àrea de Territori, amb el vist i plau del secretari general de l’Ajuntament, en el
qual es posa de manifest que pot procedir-se a l’aprovació inicial de l’esmentada
modificació puntual de Pla General, seguint el mateix procediment que per a l’aprovació
del Pla General, de conformitat amb el que preveu l’article 96 del Text refós de la Llei
d’Urbanisme.
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.
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Territori amb data 17 de juliol de
2019.
En ús de les atribucions conferides a la Corporació Municipal, es proposa l’adopció dels
acords següents:
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PRIMER.- Aprovar inicialment la Modificació Puntual del Pla General d’Ordenació del
Masnou en els àmbits dels carrers d’Olivé Gumà i Montevideo i avinguda de Cusí i
Furtunet, per a la creació de sòl d’habitatge dotacional.
SEGON.- Sotmetre la documentació de la modificació puntual del Pla General a
informació pública per un termini d’un mes, d’acord amb el que preveu l’article 85.4, del
Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
d’urbanisme, mitjançant edicte en el Butlletí Oficial de la Província, tauler d’anuncis
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municipals, e-tauler i en un dels diaris de major circulació, i al portal de transparència de
la web municipal. Durant aquest termini, l’expedient restarà a disposició de qualsevol
persona que el vulgui examinar i hi vulgui presentar al·legacions.
TERCER.- Sol·licitar informe als organismes afectats per raó de llurs competències
sectorials, d’acord amb el que assenyala l’article 85.5 del referit Decret legislatiu i al
Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, tenint en compte que la finca de
l’avinguda de Cusí i Fortunet inclosa en l’àmbit de la modificació, és confrontant amb l’IES
Maremar.
24. - Liquidació del contracte de serveis entre l’empresa Innovia Coptalia i
l’Ajuntament del Masnou per al manteniment i neteja dels parcs, jardins municipals,
parterres, talussos i jardineres, així com l’esporga i els tractaments fitosanitaris de
l’arbrat del municipi del Masnou.
La tècnica de Medi Ambient, ha emès un informe en data 15 d’abril de 2019, que transcrit
literalment diu:
”
1. El Ple en data 20 de setembre de 2018 no va aprovar la continuïtat del contracte de
serveis entre l’empresa Innovia Coptalia i l’Ajuntament del Masnou per al
manteniment i neteja dels parcs, jardins municipals, parterres, talussos i jardineres,
així com l’esporga i els tractaments fitosanitaris de l’arbrat del municipi del Masnou
(en endavant, contracte de del servei de jardineria).
2. La clàusula 1.6. dels plecs administratius que van regir la contractació estableix que
la vigència màxima del contracte és de 6 anys incloses pròrrogues, període que va
finalitzar en data 30 de setembre de 2018.
Ara bé, la clàusula 11.1. Obligacions de l’adjudicatari dels plec administratiu que va
regir la contractació indica que és obligació del contractista
m) Continuar en la prestació del servei a la finalització del contracte, sigui quina
sigui la causa, pel temps indispensable fins que, previ el nou procés
d’adjudicació, es faci càrrec de la prestació del servei el nou adjudicatari.
3. En data 11 d’octubre l’empresa Innovia i Coptalia va entrar per registre E2018/010532 les condicions sol·licitades per a la continuïtat del servei, que en
principi s’estimava en 3 mesos ( d’octubre a desembre de 2018). En aquestes
sol·liciten el següent:
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a. No aplicar les millores presentades al procés de licitació:
i. No executar la millora d’esporga de 1.850 arbres addicionals sense cost
per a l’Ajuntament
ii. No dotar de 7.000€ addicionals el pressupost de la xarxa de reg
iii. No dotar de 2.000€ addicionals el pressupost per a la reposició de planta
iv. No dotar de 2.000€ addicionals el pressupost per a la reposició d’arbres
v. No realitzar les feines preventives i curatives de les 20 unitats addicionals
de palmeres
vi. No realitzar les 500 hores addicionals d’hores d’oficial jardiner
vii. No realitzar les 600 hores addicionals d’auxiliar jardiner
viii. Reduir del 50 al 20% la dedicació del tècnic del servei
ix. No aplicar el descompte econòmic al pressupost del servei
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b. Li siguin abonats mensualment el nombre d’arbres esporgats que excedeixin
dels 292 arbres mensuals estipulats al plec del contracte. Sol·liciten que el
preu unitari d’esporga a cobrar es calculi segons el valor de mercat recollit en
la base de dades de l’ITEC, que ascendeix a 45,94€ per arbre esporgat.
c. Que es procedeixi a la licitació i adjudicació del servei de jardineria.
4. Segons els plecs administratius i tècnics que van regir la contractació, les
obligacions del contracte repercutides entre octubre de 2018 i gener de 2019, temps
que finalment ha durat la continuïtat del servei, són les següents:
Import s/i

Quantitat reparacions reg

3.500,00 €

Import
mensual
s/i
291,67 €

Operacions
conservació
gespes i prats

3.500,00 €

291,67 €

1.166,67 €

Reposició flors, plantes i
arbustives

2.000,00 €

166,67 €

666,67 €

Reposició arbres

2.000,00 €

166,67 €

666,67 €

Decoració de Nadal

1.200,00 €

100,00 €

400,00 €

3500

292

1167

5

0,4

2

anual servei

Aspectes no econòmics
Esporga (unitats)
Tractament palmeres de
grans dimensions (unitats)
Coordinador
(dedicació)

tècnic

20% jornada

20%
jornada

Import s/i per 4
mesos de
contracte
1.166,67 €

20% jornada

5. En data 12 de febrer de 2019 l’empresa Innovia Coptalia va entrar per registre
número E-2019/001816 la sol·licitud de liquidació del contracte durant la pròrroga
efectuada entre l’octubre de 2018 i el gener del 2019
Import s/i per 4
mesos de
contracte
1.166,67 €

Quantitat reparacions reg
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Operacions
conservació
gespes i prats

Executat

Falten

0€

1.166,67 €

0€

1.166,67 €

1.166,67 €

Reposició flors, plantes i
arbustives

666,67 €

0€

666,67 €

Reposició arbres

666,67 €

0€

666,67 €

Decoració de Nadal

400,00 €

121,95 €

278,05 €

TOTAL
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Aspectes no econòmics
Quantitat per 4
mesos
de
contracte
1.167

Esporga (unitats)
Tractament palmeres de
grans dimensions (unitats)
Coordinador
(dedicació)

Executat
1.749

2

tècnic

20% jornada

Falten
582

2

0

20%
jornada

20% jornada

6. En la sol·licitud de liquidació d’enguany l’empresa sol·licita de nou cobrar els arbres
esporgats addicionalment a 45,94€ la unitat, al·legant que és el preu que es va
establir en la liquidació del període 2015- 2016 del contracte de jardineria,
comunicada a Innovia Coptalia en data 21 de març 2017 amb registre de sortida
S2017001803.
7. En la instància amb les condicions per garantir la continuïtat del servei fins a
l’existència d’un nou contracte que l’empresa Innovia Coptalia va presentar en data
17 d’agost de 2018 amb número de registre E-2018/008939, establia que el cost de
la poda de 3.500 arbres era de 112.100,16€, és a dir, de 32,03€ / arbre.
8. Tenint en compte aquest valor, l’import de liquidació del contracte seria el següent:
Import s/i per 4
mesos
de
contracte
1.166,67 €

Quantitat reparacions reg

Executat

Pendent

0,00 €

1.166,67
€

Operacions conservació
gespes i prats

1.166,67 €

0,00 €

1.166,67
€

Reposició flors, plantes i
arbustives

666,67 €

0,00 €

666,67 €

Reposició arbres

666,67 €

0,00 €

666,67 €

Decoració de Nadal

400,00 €

121,95 €

278,05 €
3.944,72 €

TOTAL
Aspectes no econòmics
Esporga (unitats)
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Tractament palmeres de
grans
dimensions
(unitats)
Coordinador
tècnic
(dedicació)

1167

1749

-582

2

2

0

20%
jornada

20%
jornada

0

TOTAL
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Import total aspectes econòmics i no econòmics

-14.689,95 €

Conclusions
1. Tenint en compte tot l’exposat l’import a liquidar per la finalització del contracte
a favor de l’empresa Innovia Coptalia ascendeix a 14.689,95 €.
2. Tot i així, que l’òrgan de contractació aprovi el que estimi oportú.”
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Territori amb data 17 de juliol de
2019.
En virtut de tot el que s’ha exposat, es proposa, al Ple de la corporació, l’adopció dels
acords següents:
Primer. Aprovar la liquidació del contracte per al manteniment i neteja dels parcs,
jardins municipals, parterres, talussos i jardineres, així com l’esporga i els tractaments
fitosanitaris de l’arbrat del municipi del Masnou, amb un saldo resultant a favor de
l’empresa Innovia Coptalia amb CIF A 63001705, per un import de 14.689,95 €.
Segon. Notificar aquest acord a Innovia Coptalia.
25. - Precs i preguntes adreçats a l'Equip de Govern.
26. - Moció presentada pel Grup Municipal de JxCAT-UNITS en contra els atacs
homofòbics.
El 17 de maig de l’any 1990 l’Organització Mundial de la Salut (OMS) va eliminar
l’homosexualitat de la llista de malalties mentals. L'any 2018, també ho va fer amb la
transsexualitat, a través de la revisió de malalties mentals de la Classificació Estadística
Internacional de Malalties (CIM-11), la qual entrarà en vigor l’1 de gener del 2022.
En aquesta revisió, l’OMS, ha reemplaçat el terme transsexual pel d’incongruència de
gènere i ho defineixen com una condició relacionada amb la salut sexual d’una persona
enlloc d’un trastorn mental i de comportament.
Un dels espais on persisteix amb més força aquesta discriminació és en l’entorn educatiu.
Si bé, entre la gent jove progressivament es perceben discursos de major inclusió,
integració i respecte cap a la diversitat sexual, els estudis demostren que en els darrers
anys les pràctiques i actituds discriminatòries han anat en augment, on el 80% dels joves
han presenciat en una o altra ocasió situacions de discriminació (insults, amenaces,
intimidacions, agressions, aïllament, etc.) cap a persones LGTBI.
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En aquest sentit l’Ajuntament del Masnou ha emprès diverses accions per sensibilitzar a
la població, la més recent fou a l’abril del passat any. El Ple va aprovar una moció on es
declarava el Masnou com a ciutat gay-friendly i dins de les accions a realitzar s’acordà
senyalitzar-ho de manera visible als límits del municipi.
Actualment hem de lamentar els episodis de rebuig cap al col·lectiu LGTBI en el nostre
municipi i, com a Consistori, no podem permetre els atacs rebuts aquestes últimes
setmanes.
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Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Comunitat i Persones amb data
17 de juliol de 2019.
És per tots aquests motius que el grup municipal de Junts per Catalunya-Units pel
Masnou, proposa al Ple municipal l’adopció dels següents acords:
Rebutjar públicament els atacs homofòbics
1. Denunciar els atacs en forma de pintades que malmeten el mobiliari i senyalitzacions
urbanes.
2. Restaurar d’immediat els desperfectes soferts.
3. Investigar i detectar el responsable o responsables d’aquests atacs i poder-ne
emprendre mesures legals.
4. Establir la coordinació necessària entre els serveis d’igualtat, ensenyament, infància i
joventut de l’ajuntament, els centres educatius del municipi i l’entitat Som Masnou, per
tal de fer front i prevenir possibles casos de bullying LGTBIfòbic.
5. Redactar, aprovar i aplicar un protocol local per lluitar contra el bullyng LGTBI i les
agressions LGTBIfòbiques en tots els àmbits del municipi.
6. Notificar aquests acords als centres educatius i a les entitats del municipi i, alhora, ferlos públics a través dels mitjans habituals de comunicació de l’Ajuntament.
27. - Declaració institucional presentada pel Grup Municipal de JxCAT-UNITS per
declarar El Masnou, municipi de la República Catalana.
Des del nostre Grup Municipal de Junts per Catalunya-Units pel Masnou expressem la
nostra voluntat de mantenir-nos fidels al mandat democràtic del referèndum de l'1
d'octubre de 2017, la implementació del qual donà lloc a la proclamació de la República
Catalana el 27 d'octubre i que actualment segueix vigent.
Malgrat que no ens trobem subjectes a l'aplicació de l'article 155, recentment validat pel
Tribunal Constitucional, entenem que:
a) Persisteix un clima de repressió política, social i econòmica, amb presos i preses
polítics a l'espera del veredicte del Tribunal Suprem (on l'ONU recentment s'ha manifestat
favorable a l'alliberament immediat de molts d'ells); i amb l'existència dels exiliats i les
exiliades.
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b) Seguim subjectes a una situació cronificada de control financer de les comptes de la
Generalitat, privant-nos del desenvolupament de polítiques dirigides al benestar i a la
prosperitat de la societat catalana.
Fruit d'aquests fets concloem que l'única manera de fer efectives aquestes polítiques de
benestar i prosperitat, és desplegar la República Catalana des de totes les institucions,
començant pels ajuntaments, essent els òrgans de poder més propers a les demandes i
necessitats de les persones i del teixit associatiu. És des d'aquest nivell, i no només, que
hem de treballar per tirar endavant la República amb la plena determinació per assolir-la i
fer-la extensible i participada a tots els partits polítics que s'hi vulguin afegir i
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principalment al nostre poble que demana cada cop més ser decisius en l'esdevenir de la
nostra societat oberta i plural.
És per tots aquests motius que el grup municipal de JxCat-Units pel Masnou, proposa al
Ple municipal l’adopció dels següents ACORDS:
Primer. Instal·lar uns rètols informatius a les entrades de la població on es visualitzi El
Masnou com a «Municipi de la República Catalana».
Segon. Fer pedagogia dels avantatges que representa la República Catalana per a la
nostra societat.
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Tercer. Fer arribar aquests acords al Parlament de Catalunya, al Govern de la
Generalitat, al Consell per la República, a l'Associació Catalana de Municipis (ACM) i a
l’Associació de Municipis per la Independència (AMI). Així també a les entitats d’Òmnium
Cultural i l’ANC del Masnou.
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