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La presidència obre l’acte, s’hi despatxen els assumptes inclosos en l'ordre del dia tramès
juntament amb la convocatòria i s’hi adopten els acords següents.
1. - Aprovació, si escau, de l'esborrany de l'acta del Ple ordinari del 20 de desembre
de 2018.
Les intervencions corresponents a aquest punt de l’ordre del dia es troben enregistrades a la videoacta. Es poden
consultar a l’enllaç següent:

http://videoacta.elmasnou.cat?meeting=video_201901242002060100_FH.mov&topic=1
S’aprova l’acta del Ple ordinari del 20 de desembre de 2018 per unanimitat, sense
introduir-hi esmenes.
2. - Informacions i comunicacions de l'Alcaldia.
Les intervencions corresponents a aquest punt de l’ordre del dia es troben enregistrades a la videoacta. Es poden
consultar a l’enllaç següent:

http://videoacta.elmasnou.cat?meeting=video_201901242002060100_FH.mov&topic=2
2.1. - Donar compte de l'escrit presentat amb data 23 de gener de 2019 per un
regidor de l'Ajuntament en què demana passar a ser regidor no adscrit.
Les intervencions corresponents a aquest punt de l’ordre del dia es troben enregistrades a la videoacta. Es poden
consultar a l’enllaç següent:

http://videoacta.elmasnou.cat?meeting=video_201901242002060100_FH.mov&topic=2.1
Acord:
“Donar compte de l’escrit presentat amb data 23 de gener de 2019 pel Sr. Joan
Fontcuberta Tort, regidor de l’Ajuntament, en què demana passar a ser regidor no
adscrit.”
Resultat: En resten assabentats.
3 - Donar compte dels decrets d'Alcaldia.
Les intervencions corresponents a aquest punt de l’ordre del dia es troben enregistrades a la videoacta. Es poden
consultar a l’enllaç següent:

http://videoacta.elmasnou.cat?meeting=video_201901242002060100_FH.mov&topic=3
Acord:
El secretari general dóna compte de la relació de decrets, tramitats electrònicament, que
van del número 2.482 de data 13 de desembre de 2018 al número 2.608 de data 28 de
desembre de 2018 i del número 1 de data 2 de gener de 2019 al número 51 de data 16
de gener de 2019.
Resultat: En resten assabentats.
4. - Donar compte de la resolució de concessió d'una comissió de serveis per
ocupar el lloc de treball d'intervenció a l'Ajuntament del Masnou.
Les intervencions corresponents a aquest punt de l’ordre del dia es troben enregistrades a la videoacta. Es poden
consultar a l’enllaç següent:

http://videoacta.elmasnou.cat?meeting=video_201901242002060100_FH.mov&topic=4
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Acord:
“Donar compte de la resolució de la Direcció General d’Administració Local de la
Generalitat de Catalunya, de data 11 de desembre de 2018, de concessió d’una comissió
de serveis al senyor César Romero García per ocupar el lloc de treball d’Interventor a
l’Ajuntament del Masnou.”
Resultat: En resten assabentats.
5. - Aprovació inicial de l'expedient 01/2019 modificació per Crèdits Extraordinaris
finançat amb Romanent de Tresoreria.
Les intervencions corresponents a aquest punt de l’ordre del dia es troben enregistrades a la videoacta. Es poden
consultar a l’enllaç següent:

http://videoacta.elmasnou.cat?meeting=video_201901242002060100_FH.mov&topic=5
Acord:
“En data 28 de desembre s’aprova la pròrroga del pressupost per l’exercici de 2019, de
conformitat amb el que estableixen els articles 169.6 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,
i 21.4, segon paràgraf, del Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril.
S’han produït ajustos eliminant el capítol 6 de despeses amb el seu capítol de 9 de
finançament corresponent , així com les subvencions nominatives de capítol 4.
Tal com s’especifica a l’informe del Gerent Municipal, aquestes subvencions han de
constar en les Bases d’Execució del pressupost així com estar degudament
pressupostades. No financen activitats puntuals i temporalment circumscrites a un sol
exercici, sinó activitats d’interès públic municipal que les entitats beneficiàries
desenvolupen de forma continuada.
Per aquest motiu s’hauran d’aprovar les subvencions nominatives per aquest exercici de
2019 així com dotar de consignació pressupostària. Davant la necessitat de realitzar les
despeses previstes anteriorment, 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.
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 16
de gener de 2019.
En virtut de tot el que s’ha exposat, el Ple de la corporació adopta, per majoria absoluta,
dels presents (21), els acords següents:
Primer.- Aprovar inicialment les subvencions nominatives per l’exercici de 2019 següents:
Detall:
Aplicació

Tercer

Concepte

Creu Roja

Activitats d'acció social diverses

6.000,00 €

Caritas

Activitats d'acció social diverses

3.000,00 €

Casa Benèfica

Activitats d'acció social diverses

6.000,00 €

Associació Temps i Compromís

Activitats d'acció social diverses

1.000,00 €

Creu Roja

Centre de Distribució d'Aliments (CDA)
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2019 AS 23111 48004 Convenis amb entitats de serveis socials
Activitats del casal de gent gran

5.879,99 €

Casal de Gent Gran de Can Malet

Activitats del casal de gent gran

6.791,95 €

Esplai d'Avis de Can Mandri

Activitats del casal de gent gran

5.228,06 €
17.900,00 €

Fons Català de Coop. al Desenv.

Accions de cooperació internacional

2019 AS 23124 49000 Accions de cooperació FCCD
Accions de cooperació internacional

2019 AS 23124 49001 Accions cooperació per convenis
Associació Altaqwa

Activitats de l'associació.

Assoc. Akonga, Acción Kon Ganas

3.000,00 €
3.000,00 €

Festival de curtmetratges 'Fascurt'

2019 CU 33411 48004 Conveni 'Fascurt'

40.000,00 €
40.000,00 €

Associació Blanc de Guix

Activitats culturals diverses

12.000,00 €

Associació Fotogràfica El Masnou

Activitats culturals diverses

3.000,00 €

Associació UNESCO El Masnou

Activitats culturals diverses

3.000,00 €

Agrupació Sardanista

Activitats culturals diverses

6.000,00 €

Associació Scandicus

Activitats culturals diverses

5.000,00 €

2019 CU 33419 48004 Convenis cultura

29.000,00 €

Colla Gegantera

Activitats diverses de la colla

2019 CU 33811 48004 Conveni Colla Gegantera

6.000,00 €
6.000,00 €

Escola Ferrer i Guàrdia

Activitats educatives diverses

6.190,00 €

Escola Lluís Millet

Activitats educatives diverses

8.955,00 €

Escola Marinada

Activitats educatives diverses

6.190,00 €

Escola Ocata

Activitats educatives diverses

6.190,00 €

Escola Rosa Sensat

Activitats educatives diverses

6.190,00 €

Institut Maremar

Activitats educatives diverses

8.955,00 €

Institut Mediterrània

Activitats educatives diverses

8.955,00 €

2019 EN 32610 45004 Convenis amb centres educatius de titularitat pública

51.625,00 €

Aula d'Extensió Universitària

Activitats educatives diverses

3.500,00 €

Escolàpies El Masnou

Reutilització de llibres de text

1.875,00 €

Escola Sagrada Família

Reutilització de llibres de text

1.500,00 €

Escola Bergantí

1.500,00 €

Escola Bergantí
Convenis
amb
2019 EN 32610 48004 educatives

entitats
8.375,00 €

Club de Judo i Gimnastica Rítmica

Activitats esportives diverses

500,00 €

Club de Patinatge el Masnou

Activitats esportives diverses

1.500,00 €

Consell Esportiu del Maresme

Activitats esportives diverses

Institut Mediterrània

Ús d'instal·lacions de l'Institut

2.000,00 €

Associació SOCNUM

Activitats esportives diverses

5.000,00 €

34112 48004 Convenis i aportacions a entitats esportives
Federació de Comerç
Conveni
43010 48004 comerç

amb

Federació

Associació Protecció Civil

2019 SP

5.000,00 €
5.000,00 €

2019 CP 92410 48004 Convenis àrea Comunitat i Persones

2019 SC

35.000,00 €
35.000,00 €

Assoc. El Masnou amb el Sahara

2019 PE

111.000,00 €

Casal dels Avis d'Ocata

2019 AS 23122 48004 Convenis amb casals d'avis

2019 ES

24 de gener de 2019

Activitats de promoció comercial

0,00 €

9.000,00 €
31.500,00 €

de
31.500,00 €
Activitats diverses de protecció civil

13500 48004 Associació Protecció Civil

5.000,00 €
5.000,00 €

ADAM

Activitats tinença responsable animals

19.000,00 €

Associació Masnou Gats

Activitats tinença responsable animals

9.000,00 €

31113 48004 Convenis control d'animals

28.000,00 €
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Associació ESQUIMA

Activitats salut pública diverses

5.000,00 €

Associació DISMA

Activitats salut pública diverses

5.000,00 €

Fundació Maresme

Activitats salut pública diverses

3.000,00 €

Associació Afibromare

Activitats salut pública diverses

2.000,00 €

Fundació Molí d'en Puigvert

Activitats salut pública diverses

6.000,00 €

31119 48004 Convenis Salut Pública

21.000,00 €

Total subvencions directes (nominatives)

401.400,00 €

Segon.- Aprovar inicialment
l’expedient núm. 01/2019, de concessió de crèdit
Extraordinari finançat amb Romanent de Tresoreria, segons el següent detall de les
aplicacions de despeses que s’especifiquen a continuació:
PRESSUPOST DE DESPESES
Org.
Subpr.
Econ.
AS
23111
48004
AS
23122
48004
AS
23124
49000
AS
23124
49001
CP
92410
48004
CU
33411
48004
CU
33419
48004
CU
33811
48004
EN
32610
45004
EN
32610
48004
ES
34112
48004
PE
43010
48004
SC
13500
48004
SP
31113
48004
SP
31119
48004

Descripció
Convenis amb entitats de serveis socials
Convenis amb casals d'avis
Accions de cooperació FCCD
Accions cooperació per convenis
Convenis àrea Comunitat i Persones
Conveni 'Fascurt'
Convenis cultura
Conveni Colla Gegantera
Convenis amb centres educatius de titularitat pública
Convenis amb entitats educatives
Convenis i aportacions a entitats esportives
Conveni amb Federació de comerç
Associació Protecció Civil
Convenis Control Animals
Convenis Salut Pública
Suma subvencions directes

inicial 2019
111.000,00 €
17.900,00 €
35.000,00 €
5.000,00 €
3.000,00 €
40.000,00 €
29.000,00 €
6.000,00 €
51.625,00 €
8.375,00 €
9.000,00 €
31.500,00 €
5.000,00 €
28.000,00 €
21.000,00 €
401.400,00 €

Finançament:
PRESSUPOST D'INGRESSOS
Econ.
Descripció
87000 Romanent per a despeses generals
Suma finançament

inicial 2019
401.400,00 €
401.400,00 €

Tercer.- Exposar al públic la modificació esmentada pel termini de quinze dies a la
Intervenció municipal de l’Ajuntament, mitjançant un edicte al BOP i a l’e-tauler de la
corporació als efectes d'examen i possibles reclamacions pels interessats així com al
portal de transparència.
Aquest acord es considerarà definitiu si no s’hi produeixen reclamacions en contra durant
el termini d’exposició pública, i entrarà en vigor en l’exercici al qual es refereix, quan
s’hagi complert el que disposen l’article 112.3 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de
les bases de règim local, i l’article 169 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel
qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.”
Resultat: Aprovat per 15 vots a favor, 1 vot en contra i 5 vots d’abstenció.
Votació
Els grups municipals d’ERC-AM-MES (6 regidors), PDeCAT-UNIÓ (5 regidors), C’s (2
regidors) i PSC-CP (2 regidors) hi voten a favor.
El Grup Municipal del PP (1 regidor) hi vota en contra.
Els grups municipals d’ICV-EUiA-E (2 regidors), CUP-PA (2 regidors) i el vot del regidor
no adscrit s’abstenen.
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6. - Aprovació inicial de l'expedient 02/2019 modificació per Crèdits Extraordinaris
finançat amb baixa.
Les intervencions corresponents a aquest punt de l’ordre del dia es troben enregistrades a la videoacta. Es poden
consultar a l’enllaç següent:

http://videoacta.elmasnou.cat?meeting=video_201901242002060100_FH.mov&topic=6
Acord:
“En sessió de Junta de Govern de 29 de novembre de 2018, es va exercici opció de
compra de dos vehicles adscrits a la policia local, Seat Altea en arrendament financer
amb número expedient número XX2018007877 i d’un vehicle adscrit a la policia local
Nissan QASHQAI en arrendament financer amb número expedient X2018007878, d’acord
amb contracte signat amb l’empresa BBVA AUTORENTING, S.A.
Per l’exercici 2019 queden dues quotes pendents de l’arrendament financer dels equips
informàtics. Aquests imports han de ser aplicats a capítol 6 d’inversions. A l’haver estat
prorrogat el pressupost no hi ha consignació pressupostària per poder complir amb el
contracte signat amb empresa INFOREIN S.A.
Davant la necessitat de realitzar les despeses previstes anteriorment, 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.
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 16
de gener de 2019.
En virtut de tot el que s’ha exposat, el Ple de la corporació adopta, per majoria absoluta,
dels presents (21), els acords següents:
Primer.- Aprovar inicialment l’expedient núm. 02/2019, de concessió de crèdit
Extraordinari finançat amb baixa de despesa, segons el següent detall de les aplicacions
de despeses que s’especifiquen a continuació:
INCREMENT DESPESES
Aplicació
SI 92030 64802
Quota
Rènting
informàtics

Mod.
despeses

Crèdit

Crèdit Final

0

4.058,90

4.058,90

0

14.011,80

14.011,80

0

18.070,70

18.070,70

equips

SC 13200 62400
Adquisició vehicles policia local
BAIXA DE DESPESES
Aplicació
SI 49110 22200

Crèdit

Mod.
despeses

Crèdit Final

65.000,00

-4.058,90

60.941,10

58.500,00

-14.011,80

44.488,20

123.500,00

-18.070,70

105.429,30

Telèfons edificis ajuntament
SC 13000 20400
Rènting vehicles Policia Local
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Segon.- Exposar al públic la modificació esmentada pel termini de quinze dies a la
Intervenció municipal de l’Ajuntament, mitjançant un edicte al BOP i a l’e-tauler de la
corporació als efectes d'examen i possibles reclamacions pels interessats així com al
portal de transparència.
Aquest acord es considerarà definitiu si no s’hi produeixen reclamacions en contra durant
el termini d’exposició pública, i entrarà en vigor en l’exercici al qual es refereix, quan
s’hagi complert el que disposen l’article 112.3 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de
les bases de règim local, i l’article 169 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel
qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.”
Resultat: Aprovat per 19 vots a favor i 2 vots d’abstenció.
Votació
Els grups municipals d’ERC-AM-MES (6 regidors), PDeCAT-UNIÓ (5 regidors), C’s (2
regidors), ICV-EUiA-E (2 regidors), PSC-CP (2 regidors), PP (1 regidor) i el vot del regidor
no adscrit hi voten a favor.
El Grup Municipal de la CUP-PA (2 regidors) s’absté.
6.1. - Aprovació inicial de l'expedient 03/2019 Modificació del capítol 4: Crèdit
Extraordinari i Suplement de Crèdit
Les intervencions corresponents a aquest punt de l’ordre del dia es troben enregistrades a la videoacta. Es poden
consultar a l’enllaç següent:

http://videoacta.elmasnou.cat?meeting=video_201901242002060100_FH.mov&topic=6.1
Resultat de la urgència: Aprovada per 21 vots a favor.
Votació de la urgència:
Els grups municipals d’ERC-AM-MES (6 regidors), PDeCAT-UNIÓ (5 regidors), C’s (2
regidors), CUP-PA (2 regidors), ICV-EUiA-E (2 regidors), PSC-CP (2 regidors), PP (1
regidor) i el vot del regidor no adscrit hi voten a favor.
Acord:
“En data 17 de gener de 2019, el Gerent d’aquest Ajuntament presenta un informe de
necessitat de modificació pressupostària, concretament d’aplicacions de capítol 4 per
concessió d’ajuts per concurrència competitiva.
Les aplicacions pressupostàries que s’han de modificar son:
‒ Crear l’aplicació de despesa HA.15220.48002 Ajuts per al lloguer, per import de
60.000,00 €.
‒ Suplementar l’aplicació de despesa AS.15220.48001 Ajuts per habitatge, per import de
15.000,00 €.
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
suplement de crèdit.

crèdit extraordinari i

En virtut de tot el que s’ha exposat, el Ple de la corporació adopta, per unanimitat, dels
presents (21), els acords següents:
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Primer.- Aprovar inicialment l’expedient núm. 03/2019 de modificació capítol 4 per
Crèdit Extraordinari, segons el següent detall de l’aplicació de despesa que s’especifica a
continuació:
INCREMENT DESPESES
Aplicació
HA 15220 48002

Crèdit

modificació

Crèdit Final

0,00

60.000,00

60.000,00

0,00

60.000,00

60.000,00

Crèdit

modificació

0,00

60.000,00

60.000,00

0,00

60.000,00

60.000,00

Elaboració Pla Local Habitatge

FINANÇAMENT
Aplicació
87000

Crèdit Final

Romanent Tresoreria per Despeses Generals

Segon.- Aprovar inicialment l’expedient núm. 03/2019 de modificació capítol 4 per
Suplement de Crèdit, segons el següent detall de l’aplicació de despesa que s’especifica
a continuació:
INCREMENT DESPESES
Aplicació

Crèdit

AS 15220 48001

modificació

Crèdit Final

35.000,00

15.000,00

50.000,00

35.000,00

15.000,00

50.000,00

Ajuts per habitatge

FINANÇAMENT
Aplicació
87000
Romanent
Generals

Crèdit
Tresoreria

per

modificació

Crèdit Final

0,00

15.000,00

15.000,00

0,00

15.000,00

15.000,00

Despeses

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.”
Resultat: Aprovat per 21 vots a favor.
Votació
Els grups municipals d’ERC-AM-MES (6 regidors), PDeCAT-UNIÓ (5 regidors), C’s (2
regidors), CUP-PA (2 regidors), ICV-EUiA-E (2 regidors), PSC-CP (2 regidors), PP (1
regidor) i el vot del regidor no adscrit hi voten a favor.
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7. - Increment retributiu 2019.
Les intervencions corresponents a aquest punt de l’ordre del dia es troben enregistrades a la videoacta. Es poden
consultar a l’enllaç següent:

http://videoacta.elmasnou.cat?meeting=video_201901242002060100_FH.mov&topic=7
Acord:
“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 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.
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 2,25 per cent el conjunt de les retribucions salarials i
extrasalarials, 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 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’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.
Relació de fets
En data 16 de gener de 2019 la mesa general de negociació en matèries comunes ha
aprovat per unanimitat incrementar les retribucions del personal de l’Ajuntament del
Masnou un 2,25 per cent el conjunt de les retribucions salarials i extrasalarials, 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.
Fonaments de dret
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.
Propostes
Donat que el Ple és l’òrgan competent per a l’aprovació de l’increment retributiu s’ha
d’elaborar el corresponent expedient amb la documentació que es relaciona per a la seva
aprovació:
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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 del increment retributiu 2019.”
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Serveis Generals amb data 16
de gener de 2019.
En virtut de tot el que s’ha exposat, el Ple de la corporació adopta, per unanimitat, dels
presents (21), els acords següents:
Primer. Establir un increment del 2,25 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.
Segon. Iniciar l’expedient de suplement de crèdit per incorporar al capítol 1 del
pressupost 2019, l’import corresponent a l’increment del 2,25% de les retribucions
salarials i extrasalarials indicades a l’anterior acord.
Tercer. Notificar aquest acord al personal de l’Ajuntament i a les organitzacions
sindicals.”
Resultat: Aprovat per 21 vots a favor.
Votació
Els grups municipals d’ERC-AM-MES (6 regidors), PDeCAT-UNIÓ (5 regidors), C’s (2
regidors), CUP-PA (2 regidors), ICV-EUiA-E (2 regidors), PSC-CP (2 regidors), PP (1
regidor) i el vot del regidor no adscrit hi voten a favor.
8. - Aprovació inicial de les Bases reguladores de la participació com a establiment
expositor a fires comercials organitzades per l'Ajuntament del Masnou.
Les intervencions corresponents a aquest punt de l’ordre del dia es troben enregistrades a la videoacta. Es poden
consultar a l’enllaç següent:

http://videoacta.elmasnou.cat?meeting=video_201901242002060100_FH.mov&topic=8
Acord:
“Vist que l’Ajuntament del Masnou des de l’any 2018 organitza la Fira comercial i
gastronòmica que té lloc el mes de maig al municipi. És voluntat alhora del consistori
organitzar altres activitats firals que dinamitzin comercialment el municipi comptant amb la
col·laboració de la Federació del comerç, la indústria i el turisme del Masnou.
Atès que dins del recinte firal que es destini a la celebració d’aquestes activitats, a banda
d’establir-se un programa d’activitats de dinamització i d’animació dirigides al visitant
existeix un espai destinat a la promoció del comerç i les empreses de serveis del municipi
i a la presència d’altres expositors dedicats a la venda de productes atractius per al
visitant i vinculats a les temàtiques centrals de les fires que es puguin organitzar.
Vist que per a l’adjudicació de les autoritzacions com a expositors és necessari disposar
d’unes normes bàsiques que ha complir l’expositor una vegada adjudicat l’espai i alhora
cal establir una regulació per a la concessió de la condició d’expositor a les fires que es
vulgui participar.
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Serveis Generals amb data 16
de gener de 2019.
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En virtut de tot el que s’ha exposat, el Ple de la corporació adopta, per majoria absoluta,
dels presents (21), els acords següents:
Primer. Aprovar inicialment les bases específiques reguladores de la participació com a
establiment expositor a fires comercials organitzades per l’Ajuntament del Masnou,
segons el text que s’adjunta i s’incorpora a l’expedient.
Segon. Sotmetre a informació pública el present acord i el text de les bases específiques
que regulen la participació com a establiment expositor a fires comercials organitzades
per l’Ajuntament del Masnou, per un termini de trenta dies hàbils, a fi que s’hi puguin
presentar al·legacions i reclamacions, mitjançant la inserció dels anuncis corresponents al
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya, al tauler d’edictes electrònic de l’Ajuntament i al portal web de transparència
municipal. El termini d’informació pública començarà a comptar a partir de l’endemà del
dia de la publicació de l’anunci al BOPB.
L’expedient es podrà consultar al Centre d’empreses Casa del Marquès, situat al passeig
de Joan Carles I, 12, 08320 El Masnou (Barcelona), de dilluns a divendres de 8:30 a
14:00 hores i al tauler d’edictes electrònic de l’Ajuntament.
Tercer. Disposar que, si no s’hi formula cap al·legació ni reclamació durant el termini
d’informació pública i d’audiència, les bases específiques que regulen la participació com
a establiment expositor a fires comercials organitzades per l’Ajuntament del Masnou que
s’aproven inicialment, quedaran aprovades definitivament sense necessitat de cap tràmit
ulterior, i es procedirà directament a la seva publicació.”
Resultat: Aprovat per 19 vots a favor i 2 vots d’abstenció.
Votació
Els grups municipals d’ERC-AM-MES (6 regidors), PDeCAT-UNIÓ (5 regidors), C’s (2
regidors), ICV-EUiA-E (2 regidors), PSC-CP (2 regidors), PP (1 regidor) i el vot del regidor
no adscrit hi voten a favor.
El Grup Municipal de la CUP-PA (2 regidors) s’absté.
9. - Addenda del contracte de gestió i explotació de les sales de vetlla.
Les intervencions corresponents a aquest punt de l’ordre del dia es troben enregistrades a la videoacta. Es poden
consultar a l’enllaç següent:

http://videoacta.elmasnou.cat?meeting=video_201901242002060100_FH.mov&topic=9
Acord:
“El dia 16 de febrer de 1989 el Ple municipal va adjudicar el contracte per la construcció i
explotació d’una sala de vetlla i la gestió dels serveis funeraris del Masnou.
El dia 1 de març de 1989 es va formalitzar el contracte d’anterior referència en document
administratiu. La durada del contracte és de 35 anys a comptar des de l’adjudicació, i per
tant, finalitzarà el dia 16 de febrer de 2024.
En execució del contracte Cabré Junqueras S.A. el mes de març de 1989 va presentar un
projecte bàsic i d’execució de les capelles funeràries al Cementiri del Masnou. El projecte
es va aprovar per acord del Ple en data 16 de març de 1989.
En data 5 de març de 1998 es va modificar la concessió en el sentit d’eliminar-ne el
serveis funeraris en haver estat liberalitzats, de forma que la concessió va quedar, des
d’aquell moment, circumscrita a la gestió i explotació de la sala de vetlla.
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La Junta de Govern Local en sessió del dia 13 de desembre de 2018 va aprovar la
memòria valorada de les obres de reparació del tanatori (sales de vetlles) del Cementiri
municipal, i posteriorment, en la sessió del dia 20 de desembre de 2018 va adjudicar el
contracte menor d’aquestes obres.
L’objecte d’aquesta addenda es formalitzar en document administratiu les determinacions
derivades de l’execució de les obres contingudes a la memòria valorada aprovada per la
Junta de Govern Local del dia 13 de desembre de 2018.
Vist l’informe tècnic que consta a l’expedient.
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Serveis Generals amb data 16
de gener de 2019.
En virtut de tot el que s’ha exposat, el Ple de la corporació adopta, per majoria absoluta,
dels presents (21), els acords següents:
Primer. Aprovar l’addenda del contracte de gestió i explotació de les sales de vetlla que
consta a l’expedient.
Segon. Facultar a l’Alcalde per a l’execució d’aquests acords, i especialment, per a la
formalització en document administratiu de l’addenda.
Tercer. Notificar el present acord a l’empresa Cabré Junqueras S.A., i citar-los en dia i
hora que oportunament se’ls hi comunicarà, per a la formalització de l’addenda.
Quart. Publicar aquests acords a l’e-tauler als efectes del seu general coneixement.”
Resultat: Aprovat per 14 vots a favor i 7 vots d’abstenció.
Votació
Els grups municipals d’ERC-AM-MES (6 regidors), C’s (2 regidors), ICV-EUiA-E (2
regidors), PSC-CP (2 regidors), PP (1 regidor) i el vot del regidor no adscrit hi voten a
favor.
Els grups municipals del PDeCAT-UNIÓ (5 regidors) i CUP-PA (2 regidors) s’abstenen.
10. - Aprovació inicial de la denominació de la plaça pública resultant de la
promoció urbanística de la Illa Centre (antiga DOGI) com a plaça Nova de les Dones
del Tèxtil.
Les intervencions corresponents a aquest punt de l’ordre del dia es troben enregistrades a la videoacta. Es poden
consultar a l’enllaç següent:

http://videoacta.elmasnou.cat?meeting=video_201901242002060100_FH.mov&topic=10
Acord:
“En la sessió del dia 17 de setembre de 2018 el Consell de Patrimoni Cultural del Masnou
va acordar denominar la plaça pública resultant de la promoció urbanística de la Illa
Centre (antiga DOGI) com a Plaça Nova, segons la proposta inicial del Grup de treball
d’honors i distincions. Acord ratificat en la sessió del dia 26 de novembre de 2018.
Vist l’informe de la tècnica de patrimoni cultural i secretària del Consell de Patrimoni
Cultural del Masnou, de data 8 de gener de 2019.
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Serveis Generals amb data 16
de gener de 2019.
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En virtut de tot el que s’ha exposat, el Ple de la corporació adopta, per majoria absoluta,
dels presents (21), els acords següents:
Primer. Aprovar inicialment la denominació de la plaça pública resultant de la promoció
urbanística de la Illa Centre (antiga DOGI) com a Plaça Nova de les Dones del Tèxtil.
Segon. Sotmetre aquest expedient a informació pública per un termini de 15 dies hàbils,
mitjançant la inserció dels anuncis corresponents al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona (BOPB) i al tauler d’edictes electrònic de l’Ajuntament (e-Tauler), als efectes de
presentació d’al·legacions o reclamacions, si s’escau. El termini d’informació pública
començarà a comptar a partir de l’endemà del dia de la publicació de l’anunci al BOPB.
L’expedient es podrà consultar al Museu Municipal de Nàutica, carrer Josep Pujadas
Truch, 1 A, 08320 El Masnou (Barcelona), de dilluns a divendres de 8:30 a 14 hores i al
tauler d’edictes electrònic de l’Ajuntament.
Tercer. Considerar aprovada definitivament la denominació de la plaça en el cas que no
es presenti cap al·legació o reclamació, sense necessitat de cap tràmit ulterior i procedir a
continuació a la seva comunicació a l’INE, Sorea i Correus.
Resultat: Aprovat per 14 vots a favor i 7 vots en contra.
Votació
Els grups municipals d’ERC-AM-MES (6 regidors), CUP-PA (2 regidors), ICV-EUiA-E (2
regidors), PSC-CP (2 regidors), PP (1 regidor) i el vot del regidor no adscrit hi voten a
favor.
Els grups municipals del PDeCAT-UNIÓ (5 regidors) i C’s (2 regidors) hi voten en contra.
11. - Aprovació provisional de la modificació puntual del PGOU del Masnou sector
10 Llevant La Colomina N2.
Les intervencions corresponents a aquest punt de l’ordre del dia es troben enregistrades a la videoacta. Es poden
consultar a l’enllaç següent:

http://videoacta.elmasnou.cat?meeting=video_201901242002060100_FH.mov&topic=11
Acord:
“Examinada la documentació que es tramita en relació amb la modificació puntual del Pla
General d’Ordenació en l’àmbit del sector 10 Llevant La Colomina N2, redactada per
l’arquitecte (.../...), per encàrrec d’aquest Ajuntament.
Atès que per acord del Ple de l’Ajuntament de data 19 de juliol de 2018 es va aprovar
inicialment la referida modificació i es va sotmetre a informació pública pel termini d’un
mes, amb la publicació d’un anunci al BOP, al diari El Punt, al portal de transparència
municipal i a l’e-tauler.
Atès que durant el termini d’informació pública no es van presentar al·legacions, tal i com
consta a l’informe emès per l’OAC amb data 3 de desembre de 2018.
Atès el que especifica l’article 96, en relació amb l’article 85 del Decret legislatiu 1/2010,
de 3 d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’urbanisme, i l’article 101.3 del
mateix text legal.
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Territori amb data 12 de
desembre de 2018.
En virtut de tot el que s’ha exposat, el Ple de la corporació adopta, per majoria absoluta,
dels presents (21), els acords següents
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PRIMER.- Aprovar provisionalment la Modificació Puntual del Pla General d’Ordenació
del Pla General d’Ordenació en l’àmbit del sector 10 Llevant La Colomina N2, redactada
per l’arquitecte (.../...), per encàrrec d’aquest Ajuntament.
SEGON.- Remetre la modificació puntual esmentada, així com una còpia de l’expedient
administratiu a la Comissió Territorial d’Urbanisme, a l’efecte de la seva aprovació
definitiva.
TERCER.- Notificar els acords a les persones interessades.”
Resultat: Aprovat per 14 vots a favor i 7 vots d’abstenció.
Votació
Els grups municipals d’ERC-AM-MES (6 regidors), C’s (2 regidors), CUP-PA (2 regidors),
PSC-CP (2 regidors), PP (1 regidor) i el vot del regidor no adscrit hi voten a favor.
Els grup municipals del PDeCAT-UNIÓ (5 regidors) i ICV-EUiA-E (2 regidors) s’abstenen.
12. - Proposta de resolució de la Comissió informativa municipal sobre processos
selectius i contractacions de personal.
Les intervencions corresponents a aquest punt de l’ordre del dia es troben enregistrades a la videoacta. Es poden
consultar a l’enllaç següent:

http://videoacta.elmasnou.cat?meeting=video_201901242002060100_FH.mov&topic=12
Acord:
“El dia 30 de maig de 2016 el Portaveu del Grup Municipal del PSC-CP a l’Ajuntament del
Masnou va posar en coneixement de la Fiscalia Provincial de Barcelona un seguit de fets
vinculats als processos de funcionarització del personal laboral que s’havien dut a terme
entre 2014 i 2015.
El dia 3 de gener de 2017, la Fiscalia va arxivar la denúncia, si bé apuntava la possibilitat
d’una eventual correcció del procés que es podria efectuar en via administrativa i/o
contenciós administrativa, considerant que en alguna ocasió la manca de l’exigència del
requisit de ser personal laboral fix per participar en el procés de funcionarització s’havia
reputat com a causa de nul·litat.
Específicament apunta que no seria possible que s’acollissin a aquesta funcionarització
quan és tractés de personal laboral fix contractat amb posterioritat a l’entrada en vigor de
l’EBEP i mitjançant proves de selecció o promoció convocades traspassada aquesta data,
situació en la que, en principi, es trobarien 11 de les persones treballadores ja que resulta
incontestable que, el 13.5.07, no havien assolit encara la condició de personal laboral fix.
Aquest extrem és també destacat en el document de resum del decret d’arxiu de la
Fiscalia efectuat per la Secretaria General de l’Ajuntament del Masnou, expedient
X2018003524, que destaca en el seu punt 5 respecte a la interpretació integradora de la
DT 2a de l’EBEP i la interpretació de les diferents sentències del Tribunal Constitucional
sobre el particular que manifesta que fruit d’aquesta interpretació, es conclou en principi,
que no seria possible acollir-se a la funcionarització quan es tractés de personal laboral
fix contractat amb posterioritat a l’entrada en vigor de l’EBEP i mitjançant proves de
selecció o promoció convocades després d’aquella data, situació en la que en principi es
trobarien 11 dels empleats d’aquestes actuacions.
A més cal destacar que la fiscalia assenyala el deficitari contingut de les bases i el fet que
l’Ajuntament també va contractar anòmalament a diverses persones treballadores
mitjançant diferents contractes temporals que es van anar prorrogant en el temps per a el
desenvolupament de funcions que, en moltes ocasions, responien a necessitats
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permanents i estructurals, sistemàtica de contractació que Jutjats i Tribunals han
qualificat reiteradament com irregular i inclús abusiva i frau de llei, elements que
assenyalen a una mala praxi endèmica en el funcionament del departament de Recursos
Humans que justifiquen la revisió d’ofici d’aquests actes administratius així com dels
protocols sobre els processos selectius i contractacions de personal.
Tot i això, la Fiscalia també reconeixia que la intenció de l’Ajuntament va ser la de
regularitzar situacions de contractacions anòmales de personal que s’havien fet temps
enrere.
Aquesta regularització es produeix gràcies a l’entrada en vigor de la LRSAL moment en el
que es concreten els llocs que han de ser desenvolupats pel personal funcionari.
En aquest sentit, el Gerent de la Diputació de Barcelona i Coordinador d’assistència en
recursos humans als governs locals, en un informe de 25 de juliol de 2016 demanat per
l’Ajuntament arrel de la denúncia presentada, manifesta que en aquest moment en el qual
es pot donar la oportunitat als treballadors laborals que ocupen aquests llocs per
participar en el procés de funcionarització, siguin o no fixos, ja que si només hi poguessin
participar els treballadors fixos s’estaria vulnerant el dret a la promoció professional que
reconeix l’art. 35.1 de la Constitució. A més va concloure que no existia cap causa de
nul·litat ni cap motiu per efectuar la revisió d’ofici.
Cert és que aquesta posició respecte a la participació del personal laboral no fix en los
processos de funcionarització manifestada pel Sr. Boltaina topa frontalment amb el criteri
manifestat en el número 14 de la Revista CEMCI de març del 2012, on afirma que com
sigui que els tribunals entenen que no correspon a l’administració establir dates distintes
a la que estipula l’EBEP, nomes podran participar en aquests processos els treballadors
contractats amb data anterior al 13/05/2007.
Pel que fa a la vulneració de l’article 35.1 de la CE creiem que aquest drets hagués estat
igualment respectat si la convocatòria hagués estat oberta a tota la ciutadania.
Davant d’aquests fets exposats, i a fi d’obtenir informació relativa als processos selectius i
contractacions, corregir les errades que es detectessin i millorar els criteris establerts en
l’actualitat al departament de Recursos Humans de l’Ajuntament del Masnou, el dia 15 de
març de 2018 el Ple de l’Ajuntament va aprovar per unanimitat una moció presentada pel
Grup Municipal del PSC-CP per a la creació d’una Comissió Informativa Municipal de
caràcter específic sobre processos selectius i contractacions de personal.
El dia 4 d’abril de 2018 es va constituir la Comissió Informativa Municipal de caràcter
específic sobre processos selectius i contractació de personal, acordant-se les següents
qüestions:
-

Designació de President i vicepresident
Designació dels representats dels grups municipals
Calendari de sessions
Forma d’accés a la documentació

La comissió s’ha reunit posteriorment els dies 18 d’abril, 16 de maig i 20 de juny, i s’ha
tingut accés a tota la documentació que s’ha requerit, i en el si de les respectives
sessions s’han efectuat els corresponents debats, revisió de documentació, i exposat els
raonaments dels diferents components de la comissió, incorporant també documents
aportats per alguns dels seus components.
En la comissió s’ha posat de manifest la visió contraposada entre aquells qui són
partidaris d’una lectura més literal del disposat a l’EBEP i recolzada pels tribunals i el
propi document de resum del decret d’arxiu de la Fiscalia de la secretaria municipal que
destaca que en els processos de funcionarització únicament hi haurien hagut de
participar els treballadors laborals fixos amb anterioritat a l’entrada en vigor de l’EBEP
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(13/05/17) i entre aquells qui mantenen una visió menys restrictiva de la normativa i que
creu que l’entrada en vigor de la LRSAL (ja que l’EBEP fins a la data no havia estat
desenvolupat) l’Ajuntament podia incomplir l’EBEP per regularitzar diverses situacions
procedents de diverses contractacions permetent la funcionarització del personal laboral
que ocupava llocs que en base a LRSAL l’Ajuntament va determinar que havia d’estar
ocupat per funcionaris.
Per aquests motius, s’ha considerat adient encarregar una auditoria independent sobre
els procediments de selecció i provisió de llocs de treball de recursos humans, els
instruments de planificació i ordenació i el dimensionament d’aquest departament així
com les càrregues de treball del personal vinculat al mateix, per determinar els motius
pels que durant tants anys s’ha mantinguts les situacions laborals anòmales ja
determinades i també sol·licitar una consulta a la Comissió Jurídica Assessora sobre
quina ha de ser l’actuació davant d’aquestes dues visions o interpretacions
contraposades, en el sentit de si correspon o no encetar la declaració com a acte nul de
ple dret dels processos de funcionarització.
Vist el dictamen favorable la Comissió Informativa Municipal de caràcter específic sobre
processos selectius i contractacions de personal amb data 12 de desembre de 2018.
En virtut de tot el que s’ha exposat, el Ple de la corporació adopta, per majoria absoluta,
dels presents (21), els acords següents:
Primer.- Encarregar una auditoria independent sobre els procediments de selecció i
provisió de llocs de treball de recursos humans, els instruments de planificació i ordenació
i el dimensionament d’aquest departament així com les càrregues de treball del personal
vinculat al mateix, per determinar els motius pels que durant tants anys s’ha mantinguts
les situacions laborals anòmales ja determinades
Segon.- Aprovar sol·licitar una consulta sobre si correspon encetar la revisió d’ofici dels
processos de funcionarització a la Comissió Jurídica Assessora, d’acord amb el que
disposen la Llei 5/2005, de 2 de maig, de la Comissió Jurídica Assessora i el Decret
69/2006 d’11 d’abril, d'aprovació del Reglament d'organització i funcionament de la
Comissió Jurídica Assessora.”
El president sotmet a votació les esmenes presentades pel Grup Municipal d’ERC-AMMES
Resultat: Les esmenes queden rebutjades per 11 vots en contra, 6 vots a favor i 4 vots
d’abstenció.
Votació:
Els grups municipals d’ERC-AM-MES (6 regidors) hi voten a favor.
Els grups municipals del PDeCAT-UNIÓ (5 regidors), C’s (2 regidors), ICV-EUiA-E (2
regidors) i PSC-CP (2 regidors) hi voten en contra.
Els grups municipals de la CUP-PA (2 regidors), PP (1 regidor) i el vot del regidor no
adscrit s’abstenen.
Resultat: Aprovat per majoria absoluta per 9 vots a favor, 6 vots en contra i 6 vots
d’abstenció.
Votació
Els grups municipals del PDeCAT-UNIÓ (5 regidors), ICV-EUiA-E (2 regidors) i PSC-CP
(2 regidors) hi voten a favor.
Els grups municipals d’ERC-AM-MES (6 regidors) hi vota en contra.
Els grups municipals de C’s (2 regidors), CUP-PA (2 regidors), PP (1 regidor) i el vot del
regidor no adscrit.
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13. - Contesta de l'Equip de Govern als suggeriments i les preguntes de la sessió
anterior
Les intervencions corresponents a aquest punt de l’ordre del dia es troben enregistrades a la videoacta. Es poden
consultar a l’enllaç següent:

http://videoacta.elmasnou.cat?meeting=video_201901242002060100_FH.mov&topic=13
14. - Precs i preguntes adreçats a l'Equip de Govern
Les intervencions corresponents a aquest punt de l’ordre del dia es troben enregistrades a la videoacta. Es poden
consultar a l’enllaç següent:

http://videoacta.elmasnou.cat?meeting=video_201901242002060100_FH.mov&topic=14
15. - Moció presentada pel Grup Municipal d'ICV-EUiA per facilitar l'ampliació del
parc d'habitatge (públic i amb protecció oficial).
Les intervencions corresponents a aquest punt de l’ordre del dia es troben enregistrades a la videoacta. Es poden
consultar a l’enllaç següent:

http://videoacta.elmasnou.cat?meeting=video_201901242002060100_FH.mov&topic=15
Acord:
“El Masnou, com la majoria de pobles i ciutats catalanes pateix les conseqüències d’una
nova bombolla immobiliària que fa que els preus dels habitatges, tant de compra com de
lloguer, hagin entrat en una nova espiral alcista arribant fins i tot a superar els nivells de
2007 (abans de l’esclat de la crisi).
La raó principal d’aquest fet és que hi ha determinats sectors econòmics que pretenen
que l’habitatge deixi de ser un dret social per, progressivament, convertir-lo en un objecte
d’especulació financera al qual s’han abocat tot tipus d’especuladors i, especialment,
alguns grans fons d’inversió coneguts com “fons voltors”.
Actualment, l’accés a un habitatge digne és un problema d’emergència social que afecta
a una part important de la ciutadania.
La situació d’emergència habitacional i les urgències socials que es viuen al Masnou (fruit
dels desnonaments executats, no tots dels quals poden ser detectats pels Serveis Socials
i, també, dels anomenats “desnonaments invisibles”, que són aquells en els que les
persones arrendatàries han d’abandonar el seu habitatge, sense que formalment es doni
un procediment de desnonament, per no poder pagar l’augment que se’ls pretén imposar
en els lloguers un cop transcorregut el termini mínim de duració dels contractes de
lloguer), fan imprescindible que, per part de les administracions públiques i els governs
corresponents, s’emprenguin tots els camins possibles per aconseguir l’ampliació del parc
públic d’habitatge més assequible.
Volem recordar que al Masnou hem patit un clar exemple d’aquests “desnonaments
invisibles”. Ens referim al cas dels llogaters dels habitatges de l’edifici situat a Roger de
Flor,33 i la moció que, a proposada inicialment pel nostre grup municipal, i a la que
posteriorment es van afegir la resta de grups municipals del consistori, va ser aprovada
per unanimitat en el ple celebrat el mes de juny de 2017 i, sobre l’aplicació de la qual, el
nostre grup ha interpel·lat en diverses ocasions el govern municipal.
El passat 28 de setembre, el Ple de l’Ajuntament de Barcelona, amb el vot a favor de
Barcelona en Comú, PSC, ERC i dos regidors no adscrits, va aprovar provisionalment la
modificació del Pla General Metropolità per obligar els promotors immobiliaris a reservar
el 30% del volum edificable dels immobles de nova construcció o de grans rehabilitacions
a habitatge protegit.
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Aquesta proposta havia estat redactada pel govern de Barcelona en Comú en aplicació
d’una moció que, impulsada la PAH-Barcelona, el Sindicat de Llogateres, la FAVB,
l’Assemblea de Barris per un Turisme Sostenible i l’Observatori DESC, va estar aprovada
amb els vot favorable de tots els grups municipals a excepció del PP.
Els mitjans de comunicació han recollit que, el passat dimecres, dia 5 de desembre, la
Generalitat de Catalunya ha donat el seu vist-i-plau a aquesta modificació, que es farà
efectiva una vegada estigui publicada al DOGC.
Per a ICV-EUiA, el Ple de l’Ajuntament del Masnou, que ja ha debatut i aprovat diverses
mocions relacionades amb les polítiques d’habitatges (una bona part de les quals han
estat presentades pel nostre grup municipal), ha de seguir la línia iniciada per
l’Ajuntament de Barcelona, a la qual posteriorment s’han afegit altres municipis com
Sabadell, Santa Coloma de Gramenet i Mataró, entre d’altres.
A més, i vist el que contempla l’article 8è de la llei del Dret a l’Habitatge, relatiu a les
competències locals que, en el seu apartat primer assenyala que: “els ens locals, sota el
principi d’autonomia per a la gestió dels seus interessos, exerceixen les competències
d’habitatge d’acord amb allò establert per la legislació de règim local, la legislació
urbanística i aquesta llei”, ICV-EUiA creu que, tant a nivell nacional com local, cal aplicar
les eines i les normes disponibles per tal de tirar endavant noves propostes per poder fer
front a la demanda d’habitatge assequible, arribant a l’objectiu del 15 % d’habitatge
assequible permanent, tal com i com recull la llei del Dret a l’Habitatge de 2007, un
objectiu que, en el cas del Masnou, serà força complicat d’assolir ja que el percentatge
actual d’habitatge assequible i permanent és pràcticament testimonial.
ICV-EUiA creu que cal aprofitar la revisió del Pla Local d’Habitatge per disposar de dades
actualitzades sobre el parc d’habitatge del Masnou, així com sobre les necessitats
d’habitatge que es donen al nostre poble en l’actualitat i les que es donaran en el futur.
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Territori amb data 16 de gener
de 2019.
És per tot això que el Grup Municipal d’ICV-EUiA de l’Ajuntament del Masnou proposa
que l’Ajuntament Ple prengui els següents
ACORDS:
Primer.- Instar el govern municipal a encarregar, abans de mitjans de febrer, la redacció
d’una proposta de modificació del PGOUM perquè totes les actuacions constructives
destinades a habitatge plurifamiliar, ja siguin obra nova o gran rehabilitació en edificis
preexistents (superiors a un sostre urbanístic a determinar), hagin de destinar almenys el
30% d’aquest sostre a habitatges de protecció pública, el qual es destinarà prioritàriament
a lloguer social.
La proposta s’haurà de presentar a debat al Ple de l’Ajuntament abans de finals del mes
de juliol de 2019. A més, caldrà establir les vies necessàries perquè l’Administració
municipal pugui participar en la gestió d’aquests habitatges.
Segon.- Instar el Govern de l’Estat que doti els PGE de 2019 amb la quantia suficient
dedicada al Pla estatal d’habitatge, que permeti a CCAA i Ajuntaments la creació d’un
parc públic de lloguer social assequible per fer front a l’emergència habitacional.
Tercer.- Instar el Govern de la Generalitat perquè impulsi mesures decidides de suport
econòmic als operadors públics d'habitatge per a la construcció d'habitatge públic de
lloguer en el nostre municipi, en concertació amb l'Ajuntament.
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Quart.- Instar al Govern de la Generalitat perquè impulsi un conveni de cooperació amb
El Masnou, a on se li delegui, amb recursos, les tasques d'inspecció i control de l'impost
de pisos buits, així com la capacitat sancionadora que emana de la Llei de l'Habitatge de
2007.
Cinquè.- Instar el govern municipal a que doni les indicacions necessàries perquè el nou
Pla Local d’Habitatge del Masnou tingui com a objectius, entre d’altres, l’anàlisi de la
realitat al municipi i de llurs necessitats, amb especial atenció a prevenir i atendre
l’emergència habitacional i l’exclusió residencial, garantir el bon ús de l’habitatge, ampliar
el parc d’habitatge assequible i mantenir, rehabilitar i millorar el parc actual, tenint present
les iniciatives socials innovadores sobre habitatge que s’estenen per les ciutats catalanes.
Sisè.- Instar el govern municipal a què, tant en els treballs de redacció de la proposta de
modificació del PGOUM com en la de la redacció del nou PLH es compti amb la
participació activa de tots els grups municipals del consistori, així com de les entitats i
col·lectius locals implicats en les polítiques d’Habitatge.
Setè.- Instar l’equip de govern a establir un espai de diàleg i construcció on participin des
de serveis socials, urbanisme, participació, associacions i col·lectius veïnals, sindicats,
entitats del 3r sector i partits polítics, que pugui esdevenir un Consell Municipal de
l’Habitatge.
Vuitè.- Traslladar aquests acords als Governs de l’Estat i de la Generalitat, als Grups
parlamentaris del Congrés, del Senat i del Parlament de Catalunya, a les associacions
municipalistes i fer-los públics a través dels mitjans habituals de comunicació de
l’Ajuntament.”
Primer bloc (consta del primer acord).
Resultat: Aprovat per 16 vots a favor, 1 vot en contra i 4 vots d’abstenció.
Votació
Els grups municipals d’ERC-AM-MES (6 regidors), PDeCAT-UNIÓ (5 regidors), ICVEUiA-E (2 regidors), PSC-CP (2 regidors) i el vot del regidor no adscrit hi voten a favor.
El Grup Municipal del PP (1 regidor) hi vota en contra.
Els grups municipals de C’s (2 regidors) i CUP-PA (2 regidors) s’abstenen.
Segon bloc (consta del segon al vuitè acord).
Resultat: Aprovat per 18 vots a favor i 3 vots d’abstenció.
Els grups municipals d’ERC-AM-MES (6 regidors), PDeCAT-UNIÓ (5 regidors), C’s (2
regidors), ICV-EUiA-E (2 regidors), PSC-CP (2 regidors) i el vot del regidor no adscrit hi
voten a favor.
Els grups municipals de CUP-PA (2 regidors) i PP (1 regidor) s’abstenen.
16. - Declaració institucional presentada pel Grup Municipal del PDeCAT-UNIÓ en
nom de La Crida-El Masnou sobre monarquia o república.
Les intervencions corresponents a aquest punt de l’ordre del dia es troben enregistrades a la videoacta. Es poden
consultar a l’enllaç següent:

http://videoacta.elmasnou.cat?meeting=video_201901242002060100_FH.mov&topic=16
Acord:
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“Som un grup de fundadores i fundadors de la Crida Nacional per la República al Masnou,
amb l'objectiu de construir junts un nou espai polític circumscrit en la pluralitat ideològica,
que contribueixi i treballi per fer efectiva la República Catalana.
En aquest sentit, preocupats per certs discursos que atien l'odi i l’enfrontament al nostre
país per part d'alguns partits, som plenament conscients de la necessitat de debatre com
canviar el model territorial de l’Estat Espanyol i, a la vegada, revisar una constitució
desfassada, com tantes altres cartes magnes de tants altres països, que han estat
revisades, modificades i actualitzades per tal d’adaptar-les a les noves necessitats de les
persones i les noves possibilitats que obre l'era tecnològica.
Atès que existeix aquest debat de forma continuada i ara més freqüent en la nostra
societat, així com en les administracions i altres instàncies, creiem arribat el moment de
plantejar de forma democràtica i pacífica, la continuïtat de determinades institucions com
és el cas de la monarquia espanyola, tal i com s’ha començat a produir en 22 universitats
d’arreu de l’Estat i alguns municipis on es fan consultes populars per decidir la continuïtat
o no de la corona i per tant, de l’estat monàrquic.
La monarquia espanyola lligada a l’Estat de Dret i al sistema parlamentari, i essent una
de les institucions més opaques, sense haver estat mai votada i directament hereva del
darrer mandat d'una dictadura, ens sobta a dia d'avui que en plena democràcia no s’iniciï
un debat polític i social, en què el poble sobirà pugui opinar i legitimar-ne, o no, la seva
permanència.
Els representants de la monarquia acceptaren una llei de transparència a partir de la qual,
teòricament, es publicava i s’informava a la ciutadania espanyola del seu estat de
comptes amb ingressos, despeses i patrimoni, però a l’hora de la veritat aquests informes
no són clars ni transparents.
Nogensmenys, el Rei Felip VI, pel que fa al procés iniciat a Catalunya, no ha estat a
l’alçada de les circumstàncies, defugint d'un rol moderador i ja no representa a una gran
part de la població catalana. La ruptura definitiva com bé sabeu es va produir arran del
seu posicionament en els fets de l’1 d’octubre de 2017, on no només no va defensar un
diàleg constructiu entre els dos governs, sinó que va prendre partit, justificant la violència
exercida pels cossos policials de l’Estat Espanyol i sense verbalitzar cap consideració
empàtica vers un conflicte que no era nou.
Per aquesta raó i, seguint la resolució aprovada pel Parlament de Catalunya en la què es
reprovava la figura del Rei Felip VI, així com les mocions aprovades en molts
ajuntaments, inclòs el de Barcelona, demanem a l’Ajuntament del Masnou que:
1. Es sumi a la Resolució 92/XII aprovada pel Parlament de Catalunya sobre la
priorització de l'agenda social i la recuperació de la convivència, destacant especialment
el punt II.Institucions i Administracions (publicada al BOPC del 18 d’octubre de 2018) on
hi ha els següents apartats:
c) Rebutja i condemna el posicionament del Rei Felip VI, la seva intervenció en el
conflicte català i la seva justificació de la violència exercida pels cossos policials l’1
d’octubre de 2017.
d) Referma el compromís amb els valors republicans i aposta per l’abolició d’una institució
caduca i antidemocràtica com la monarquia.
2. Permeti l'organització d’una consulta popular sobre la pervivència o no de la
monarquia.
Resultat: Aprovat per 13 vots a favor, 5 vots en contra i 3 vots d’abstenció.
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Votació
Els grups municipals d’ERC-AM-MES (6 regidors), PDeCAT-UNIÓ (5 regidors), ICVEUiA-E (2 regidors) hi voten a favor.
Els grups municipals de C’s (2 regidors), PSC-CP (2 regidors) i PP (1 regidor) hi voten en
contra.
Els grups municipals de la CUP-PA (2 regidors) i el vot del regidor no adscrit s’abstenen.
17. - Declaració institucional presentada pel Grup Municipal de Ciutadans sobre
l'augment de mitjans en l'Àrea Bàsica Policial (ABP) de Mossos de Premià de Mar
per a garantir la seguretat ciutadana.
Les intervencions corresponents a aquest punt de l’ordre del dia es troben enregistrades a la videoacta. Es poden
consultar a l’enllaç següent:

http://videoacta.elmasnou.cat?meeting=video_201901242002060100_FH.mov&topic=17
Acord:
“Recientemente hemos conocido que los robos a domicilios han aumentado más de un
17% en dos meses en la comarca del Maresme, y lamentablemente, Masnou no ha sido
una excepción, ya que los problemas de seguridad también se han notado en nuestro
pueblo. A ello hay que añadir que la nefasta gestión de la Generalidad de Cataluña, con
el asentimiento de nuestro alcalde, respecto a los menores inmigrantes no acompañados
que vienen residiendo en lo que hasta hace pocos meses era un albergue, también ha
generado, y genera problemas de inseguridad.
Este fenómeno, el de los robos en domicilios, no es exclusivo del Masnou, sino que
afecta a todos los municipios cubiertos por el Área Básica Policial de Premià de Mar,
como Alella, Cabrils, Premià de Mar, Montgat, Premià de Dalt, Teià, Tiana, Vilassar de
Mar y Vilassar de Dalt.
Por ello, diversos alcaldes del Maresme reclamaron al Conseller de Interior, el Sr. Miquel
Buch, que el Gobierno de la Generalidad tomara medidas frente al incremento de robos
en viviendas que ha sufrido nuestra comarca.
La seguridad ciudadana es un elemento fundamental en el bienestar de la ciudadanía,
siendo obligación de los poderes públicos su preservación mediante el despliegue de
políticas públicas que tengan por objetivo garantizarla. Así, hay que atacar las causas
que origina la marginalidad, el incivismo y la comisión de delitos que causan inseguridad,
pero también disponer de los medios necesarios para impedirlos y sancionarlos.
En Masnou todavía hay un importante margen de mejora en materia de civismo y
seguridad ciudadana, pero para ello es necesario hacer un esfuerzo tanto en la gestión
como en la dotación de medios y recursos humanos. Y más allá de la gestión que deba
hacerse de la policía local, es necesario que la Generalitat dote de más recursos y amplíe
la plantilla de Mossos de Esquadra del Área Básica Policial de Premià de Mar.
Por todo ello, el grupo municipal de Ciutadans propone al Pleno del Ayuntamiento del
Masnou la adopción de los siguientes acuerdos:
1. Instar al Gobierno de la Generalidad a dotar de los recursos necesarios e incrementar
la plantilla de Mossos de Esquadra del Área Básica Policial de Premià de Mar.
2. Dar publicidad a este acuerdo, notificándoselo expresamente al Área Básica Policial de
Premià de Mar, a los Ayuntamientos cubiertos por ésta, y a todos los grupos políticos del
Parlamento de Cataluña.
Resultat: No aprovat per 16 vots en contra i 5 vots a favor.
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Votació
Els grups municipals de C’s (2 regidors), PSC-CP (2 regidors) i PP (1 regidor) hi voten a
favor.
Els grups municipals d’ERC-AM-MES (6 regidors), PDeCAT-UNIÓ (5 regidors), CUP-PA
(2 regidors), ICV-EUiA-E (2 regidors) i el vot del regidor no adscrit hi voten en contra.
18. - Presa de raó de la renúncia voluntària al càrrec de regidor d'aquest
Ajuntament, formulada pel senyor Federico de las Heras Garrido.
Les intervencions corresponents a aquest punt de l’ordre del dia es troben enregistrades a la videoacta. Es poden
consultar a l’enllaç següent:

http://videoacta.elmasnou.cat?meeting=video_201901242002060100_FH.mov&topic=18
Acord:
“Vist l’escrit presentat en data 6 de desembre de 2018, amb registre d’entrada número
E2018012590 pel senyor Federico de las Heras Garrido, per mitjà del qual formula la
seva renúncia al càrrec de regidor d’aquest Ajuntament.
Vist que el senyor Federico de las Heras Garrido, va prendre possessió del càrrec de
regidor, a la sessió plenària del dia 13 de juny de 2015, per la candidatura presentada a
les eleccions municipals del dia 24 de maig de 2015, per la Candidatura del Partido
Popular (PP).
Atès que l’article 9 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el
Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals,
determina la renúncia com a causa de la pèrdua de condició de regidor/a.
Atès que el mateix article 9.4 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual
s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats
Locals estableix que la renúncia s’haurà de fer efectiva per escrit davant del Ple de la
Corporació.
Atesa la instrucció de la Junta Electoral Central, del dia 10 de juliol de 2003 (publicada en
el BOE de data 18 de juliol de 2003), que regula la substitució dels càrrecs representatius
locals, i en la qual s’assenyala: que quan es presenti un escrit de renúncia del càrrec de
regidor/a el Ple de l’entitat local del qual formi part prendrà coneixement de la renúncia, i
als efectes de procedir a la substitució, d’acord amb el que disposa la Llei Orgànica de
Règim Electoral General, trametrà una certificació de l’acord adoptat a la Junta Electoral
competent, indicant expressament el nom de la persona que a judici de l’Ajuntament li
correspongui cobrir la vacant.
Atès que de conformitat amb la llista de candidats presentada per la Candidatura del
Partido Popular (PP) a les eleccions del 24 de maig de 2015, segons la proclamació
definitiva, realitzada per part de la Junta Electoral de Zona de Mataró en data 25 d’abril
de 2015, i publicada al BOPB en data 28 d’abril de 2015, el candidat a qui en principi li
correspon, per ordre de substitució, és el senyor Antonio Marset Boza.
Vist l’informe emès pel Secretari General de data 15 de gener de 2019.
Fent ús de les facultats que em confereix l’art. 21 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, i l’art.53
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.
En virtut de tot el que s’ha exposat, el Ple de la corporació adopta, per assentiment, dels
presents (21), els següents
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Acta del Ple de l'Ajuntament del Masnou

Sessió núm. PLE2019000001

24 de gener de 2019

ACORDS:
1. PRENDRE RAÓ i donar-se per assabentats de la renúncia voluntària al càrrec de
regidor d’aquest Ajuntament presentat pel senyor Federico de las Heras Garrido, en data
6 de desembre de 2018, amb registre d’entrada número E2018012590. A les eleccions
locals del 24 de maig de 2015, el senyor de las Heras va presentar-se per la Candidatura
del Partido Popular (PP). Va ser escollit i va prendre possessió del càrrec, en Ple del dia
13 de juny de 2015, a la sessió constitutiva de l’Ajuntament.
2. SOL·LICITAR a la Junta Electoral Central, als efectes de procedir a cobrir la vacant del
regidor, que expedeixi i trameti a aquest Ajuntament la credencial acreditativa de la
condició de regidor electe a favor del candidat que segueix l’ordre de la llista electoral de
la Candidatura del Partido Popular (PP), el senyor Antonio Marset Boza. Pel cas de
renúncia anticipada d’aquest candidat se sol·licitarà credencial a favor d’aquella persona
que correspongui segons l’ordre de la llista electoral.
3. FER CONSTAR que un cop rebuda la credencial acreditativa de la condició de regidor
electe es notificarà de forma fefaent pel Secretari General a la persona interessada, als
efectes que pugui prendre possessió del càrrec de regidor d’aquest Ajuntament, a la
primera sessió plenària que tingui lloc, previ jurament o promesa del càrrec de regidor
d’acord amb la fórmula establerta en el Reial Decret 707/1979, de 5 d’abril, i prèvia
presentació de les declaracions de béns i patrimoni i la declaració de possibles
incompatibilitats i sobre qualsevol activitat econòmica que li proporcioni o pugui
proporcionar ingressos econòmics d’acord amb el que disposa l’art. 75.7 de la Llei
reguladora de les Bases de Règim Local i art. 163.1 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”,
segons el model aprovat pel Ple municipal en data 19 de maig de 2011.
4. TRAMETRE un certificat del present acord, juntament amb la resta de documentació
necessària, a la Junta Electoral Central als efectes legals oportuns i en especial per tal
que procedeixi a l’emissió de la credencial acreditativa a favor del candidat que
correspongui.
5. FER PÚBLICS aquests acords mitjançant la publicació d’un edicte a l’e-Tauler d’aquest
Ajuntament als efectes del seu general coneixement.”
Resultat: En resten assabentats.
L’alcalde aixeca la sessió de la qual, com a secretari general, estenc aquesta acta i la
certifico a l’efecte que en quedi constància degudament, la qual firma el president amb
mi.
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