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Assistència 

 
President: 
Sr. Jaume Oliveras i Maristany, Alcalde (ERC-AM-AM) 
 
 
Tinents i tinentes d’alcalde: 
Sra. Sílvia Folch i Sánchez, tinenta d’alcalde primera (ERC-AM-AM) 
Sr. Ricard Plana i Artús, tinent d’alcalde segon (ERC-AM-AM) 
Sra. Cristina Ramos Santamaria, tinenta d’alcalde tercera (ERC-AM-AM)  
 
Regidors: 
Sr. Sergio González Fernández, regidor (ERC-AM-AM) 
Sra. Neus Tallada Moliner, regidora (ERC-AM-AM) 
Sra. Albert Alfaro Giró, regidor (ERC-AM-AM) 
Sra. Yulay Martínez Castillo, regidora (ERC-AM-AM)   
Sr. Josep Oriol Fernández Saltor, regidor (ERC-AM-AM) 
 
Sra. Neus Villarrubia del Valle, regidora (Fem Masnou)  
Sr. Amadeu Quintana Jolonch, regidor (Fem Masnou) 
Sra. Isabel Redaño Andrés, regidora (Fem Masnou) 
 
Sr. Ernest Suñé Nicolás, regidor (PSC-CP) 
Sra. Maria Llarás Vázquez, regidora (PSC-CP) 
Sra. Mònica González Huerva, regidora (PSC-CP) 
 
Sr. Romà López Bolart, regidor (JxCAT-UNITS)  
Sra. Meritxell Blanch Daura, regidora (JxCAT-UNITS), s’incorpora a la sessió en el 
moment en què figura al cos de l’acta. 
Sr. Ivan Ollé i Llopis, regidor (JxCAT-UNITS), s’incorpora a la sessió en el moment en 
què figura al cos de l’acta. 
  
Sr. Francisco Avilés Salazar, regidor (Cs) 
Sra. Stella Parodi Barriga, regidora (Cs)  
    
Sr. Fèlix Clemente Cavero, regidor (CUP-AMUNT), s’incorpora a la sessió en el 
moment en què figura al cos de l’acta. 
 
Secretari general:  
Sr. Gustau Roca Priante 
 
Interventora accidental: 
Sra. Anna Vives Schoeckel 
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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 25 de juliol 
de 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_201909191902320200_FH.mov&topic=1 
 
S’aprova l’acta del Ple ordinari del 25 de juliol de setembre de 2019 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_201909191902320200_FH.mov&topic=2 
 
A les 19.04 hores, s’incorporen a la sessió la Sra. Meritxell Blanch i el Sr. Ivan Ollé. 
 
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_201909191902320200_FH.mov&topic=3 
 

El secretari general dóna compte de la relació de decrets, tramitats electrònicament, 
que van del número 1718 de data 18 de juliol de 2019 al número 2057 de data 10 de 
setembre de 2019. 
 
Resultat: En resten assabentats. 
 
4. - Donar compte de l'acceptació dels càrrecs en règim de dedicació exclusiva i 
dedicació parcial establerts. 
 
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_201909191902320200_FH.mov&topic=4 
 
Acord:  
 
“Únic. Donar compte de l’acceptació de les atribucions del règim de dedicació 
exclusiva per part dels membres de la corporació als que se’ls va atribuir per decret 
d’alcaldia 2019LLDA001796 de 26 de juliol de 2019, de determinació dels règims de 
dedicació exclusiva i parcial dels regidors i regidores, i les seves retribucions, de 
conformitat amb l’article 13.4 del Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel que 
s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats 
Locals, que estableix que el nomenament d’un membre de la corporació per a un 
càrrec amb règim de dedicació exclusiva només suposarà el règim de dedicació 
exclusiva si és acceptat expressament, circumstància que serà comunicada al Ple de 
la següent sessió ordinària.” 
 
Resultat: En resten assabentats.  
 
 
 

http://videoacta.elmasnou.cat/?meeting=video_201909191902320200_FH.mov&topic=1
http://videoacta.elmasnou.cat/?meeting=video_201909191902320200_FH.mov&topic=2
http://videoacta.elmasnou.cat/?meeting=video_201909191902320200_FH.mov&topic=3
http://videoacta.elmasnou.cat/?meeting=video_201909191902320200_FH.mov&topic=4
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5. - Donar compte informe d'Intervenció d'avaluació de compliment d'objectius 
de la LO 2/2012 respecte al seguiment del segon trimestre del pressupost 2019 
amb motiu de la seva remissió al Ministeri d’Hisenda i Funció Pública. 
 
Les intervencions corresponents a aquest punt de l’ordre del dia es troben enregistrades a la videoacta. Es poden 
consultar a l’enllaç següent: 

 

http://videoacta.elmasnou.cat?meeting=video_201909191902320200_FH.mov&topic=5 
 
Acord:  
 
“Primer. Donar compte informe d’Intervenció número 94/2019 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 segon trimestre del pressupost 
2019.  
 
Segon. Donar compte de la comunicació de les dades sobre l’execució del segon 
trimestre del pressupost 2019 al Ministeri d’Hisenda i Funció Pública.” 
 
Resultat:  En resten assabentats.  
 
6. - Donar compte del Decret de fixació de  les línies fonamentals del pressupost 
2020 de 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_201909191902320200_FH.mov&topic=6 
 
Acord:  
 
“Primer. Donar compte del decret de fixació de les línies fonamentals del pressupost 
de l’exercici 2020, amb número 2019LLDA001930, en compliment de l’article 27 de la 
LO 2/2012, de 27 d’abril d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.  
 
Segon. Donar compte de la remissió de la informació al Ministeri d’Hisenda i Funció 
Pública a través de l’Oficina Virtual per a la Coordinació Financera amb les Entitats 
Locals en el termini establert.” 
 
Resultat:  En resten assabentats.  
 
7. - Rectificació de l'Inventari a 31 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_201909191902320200_FH.mov&topic=7 
 
Acord:  
 
“ 

1. En data 26 de gener de 2017, el Ple de la corporació va aprovar l’inventari 
general de béns i drets de l’Ajuntament del Masnou a 31 de desembre de 2015. 

 
2. Posteriorment, en dates 16 de novembre de 2017 i 19 d’abril de 2018, el Ple va 

aprovar les rectificacions a dates 31 de desembre de 2016 i 2017, 
respectivament.  

 
3. Vist l’informe conjunt de secretaria i intervenció que consta a l’expedient. 

 

http://videoacta.elmasnou.cat/?meeting=video_201909191902320200_FH.mov&topic=5
http://videoacta.elmasnou.cat/?meeting=video_201909191902320200_FH.mov&topic=6
http://videoacta.elmasnou.cat/?meeting=video_201909191902320200_FH.mov&topic=7
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Normativa d’aplicació: 
 

 Llei 33/2003, de 3 de novembre de patrimoni de les administracions públiques 
(LPAP). 

 Decret 336/1988 de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament de Patrimoni 
dels ens locals 

 Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el Text refòs de 
les disposicions legals vigents en matèria de règim local. 

 Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refòs de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya (TRLMRLC). 

 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Serveis Generals amb data 
10 de setembre de 2019. 
 
En virtut de tot el que s’ha exposat, el Ple de la corporació adopta, per unanimitat, dels 
presents (20), els acords següents:  
 
Primer. Aprovar la rectificació de l’inventari general de béns i drets de l’Ajuntament del 
Masnou actualitzat a data 31 de desembre de 2018. 
  
Segon. Trametre còpia de la rectificació, degudament autoritzada pel secretari de la 
Corporació al departament de Governació de la Generalitat de Catalunya i a la 
Subdelegació del Govern. 
 
Tercer. Publicar-ho al Portal de Transparència de l’Ajuntament del Masnou.”   
 
Resultat: Aprovat per 20 vots a favor. 
 
Votació 
Els grups municipals d’ERC-AM-AM (9 regidors), Fem Masnou (3 regidors), PSC-CP 
(3 regidors), JxCAT-UNITS (3 regidors) i Cs (2 regidors), hi voten a favor. 
 
8. - Nomenament de representant de l’Ajuntament del Masnou al Consell 
Esportiu del Maresme, Consorci AMB per a la promoció d’habitatges protegits, i 
modificació del nomenament del representant al Consorci Localret. 
 
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_201909191902320200_FH.mov&topic=8 
 
Acord:  
 
“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, entre ells, el Consell Esportiu del 
Maresme i el Consorci amb l’Àrea Metropolitana de Barcelona per a la promoció 
d’habitatges protegits al municipi del Masnou. 
 
Així mateix, s’ha considerat oportú modificar el nomenament del representant de 
l’Ajuntament al Consorci Local per al Desenvolupament de les Xarxes de 
Telecomunicacions i les Noves Tecnologies (LOCALRET) aprovat en la sessió plenària 
extraordinària de 4 de juliol, en el sentit de designar a l’Alcalde, enlloc de la primera 
Tinent d’Alcalde. 
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Serveis Generals amb data 
10 de setembre de 2019. 

http://videoacta.elmasnou.cat/?meeting=video_201909191902320200_FH.mov&topic=8
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En virtut de tot el que s’ha exposat, el Ple de la corporació adopta, per majoria 
absoluta, dels presents (20), els acords següents: 
 
Primer. Nomenar al Sr. Jordi Matas Claramunt, com a representant de l’Ajuntament 
del Masnou al Consell Esportiu del Maresme. 
 
Segon. Nomenar com a vocal en l’Assemblea del Consorci amb l’Àrea Metropolitana 
de Barcelona per a la promoció d’habitatges protegits al municipi del Masnou en 
representació d’aquest Ajuntament al regidor d’Habitatge, senyor Albert Alfaro i Giró. 
  
Tercer. Nomenar al Sr. Jaume Oliveras Maristany, com a representant de l’Ajuntament 
del Masnou al Consorci Local per al Desenvolupament de les Xarxes de 
Telecomunicacions i les Noves Tecnologies (LOCALRET) fins a fi de la legislatura, 
deixant sense efecte el nomenament a favor de la Sra. Sílvia Folch Sánchez efectuat 
per acord de Ple del dia 4 de juliol de 2019. 
 
Quart. Notificar aquest acord al Sr. Matas, al Consell Esportiu del Maresme, al 
Consorci amb l’ÀMB per a la promoció d’habitatges protegits, i al Consorci Localret. 
 
Cinquè. Publicar-ho a l’e-Tauler als efectes del seu general coneixement.” 
 
Resultat: Aprovat per 17 vots a favor i 3 vots d’abstenció.  
 
Votació 
Els grups municipals d’ERC-AM-AM (9 regidors), PSC-CP (3 regidors), JxCAT-UNITS 
(3 regidors) i Cs (2 regidors), hi voten a favor. 
El Grup Municipal de Fem Masnou (3 regidors), s’abstenen. 
 
9. - Aprovació inicial de l'expedient 23/2019 Modificació per Crèdit Extraordinari 
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_201909191902320200_FH.mov&topic=9 
 
Acord:  
 
“En data 25 de juliol  de 2019,  la Tècnica de Turisme i Patrimoni 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 TU 43200 46500 Conveni herència del Maresme per  
import de 6.534,91 €.  
‒ Donar de baixa aplicació de despesa AL.92000.22706 Estudis tècnics i projectes 
generals ,  per import de 6.534,91 €.  
 
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 
10 de setembre de 2019. 
 
En virtut de tot el que s’ha exposat, el Ple de la corporació adopta, per majoria 
absoluta, dels presents (20), els acords següents: 

http://videoacta.elmasnou.cat/?meeting=video_201909191902320200_FH.mov&topic=9
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Primer.- Aprovar inicialment  l’expedient núm. 23/2019 de modificació Crèdit 
Extraordinari, segons el següent detall de l’aplicació de despesa que s’especifica a 
continuació: 
 

INCREMENT   DESPESES      

Aplicació Crèdit  modificació 
Crèdit 
Final 

TU 43200 46500 0 6.534,91 6.534,91 

Conveni herència del Maresme 

  
  

  0 6.534,91 6.534,91 

  

  
  

FINANÇAMENT     

Baixa Aplicació Crèdit  modificació 
Crèdit 
Final 

AL 92000 22706 11.500,00 -6.534,91 4.965,09 
Treballs tècnics manteniment i 
serveis  

  
  

  11.500,00 -6.534,91 4.965,09 

 
Segon.- 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 11 vots a favor, 6 vots en contra i 3 vots d’abstenció.  
 
Votació 
Els grups municipals d’ERC-AM-AM (9 regidors) i Cs (2 regidors), hi voten a favor. 
Els grups municipals de PSC-CP (3 regidors) i JxCAT-UNITS (3 regidors), hi voten en 
contra. 
El Grup Municipal de Fem Masnou (3 regidors), s’abstenen. 
 

10. - Conveni de col·laboració i delegació de competències amb el Consell 
Comarcal del Maresme pel projecte L’herència del Maresme. Rutes turístiques 
pel patrimoni cultural de la comarca, a cofinançar pel Fons Europeu de 
Desenvolupament Regional (Programa operatiu FEDER 2014-2020). 
 
Les intervencions corresponents a aquest punt de l’ordre del dia es troben enregistrades a la videoacta. Es poden 
consultar a l’enllaç següent: 

 
http://videoacta.elmasnou.cat?meeting=video_201909191902320200_FH.mov&topic=10 
 
Acord:  
 

“Vist que en data 20 d’abril de 2017 l’Ajuntament del Masnou va manifestar al Consell 
Comarcal del Maresme el compromís de participar en el projecte “L’herència del 
Maresme. Rutes turístiques pel patrimoni cultural de la comarca” per concórrer a la 
convocatòria del Programa Operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020, eixos prioritaris 
4 i 6, dins de l’actual convocatòria (Resolució PRE/2017/2018, de 25 de juliol, DOGC 
de data 3 de setembre de 2018, núm. 7698). 
 

http://videoacta.elmasnou.cat/?meeting=video_201909191902320200_FH.mov&topic=10
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Vist que en data 7 de juny de 2019 la Direcció General d’Administració Local del 
Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya va notificar al Consell 
Comarcal del Maresme la resolució definitiva de 4 de juny de 2019 (Resolució 
PRE/1527/2019, DOGC núm. 7892) en la que és beneficiari de cofinançament FEDER 
per l’operació esmentada per un import de de 1.315.427,43 euros (50%), per un total 
de despesa elegible final de 2.630.854,86 euros IVA exclòs. 
 
Vist que el projecte “L’herència del Maresme. Rutes turístiques pel patrimoni cultural 
de la comarca” consisteix en la creació i senyalització de sis rutes temàtiques (llegat 
iberoromà; torres de guaita, defenses i fortificacions; modernisme; patrimoni indià; 
indústria tèxtil; i la Via Marina del Camí de Sant Jaume) i la creació d’una plataforma 
digital per a la seva difusió. 
 
Vist que en el cas de l’Ajuntament del Masnou afecta a la senyalització d’un total de 25 
recursos que formen part de les sis rutes temàtiques. 
 
Vist que el present conveni regula la cooperació interadministrativa entre el Consell 
Comarcal del Maresme i l’Ajuntament del Masnou per a l’execució del projecte i 
estableix la delegació de competències de l’Ajuntament en favor del Consell Comarcal: 
les competències de contractació dels estudis i redacció de projectes, les de 
contractació de l’execució de les obres i implementació de les actuacions recollides al 
conveni, com també les autoritzacions i permisos necessaris per implementar les 
actuacions i els compromisos econòmics per finançar per avançat tota l’operació en 
tres pagaments anuals: 2019, 2020 i 2021.  
 

 Ajuntament del Masnou 

Quota 2019 6.534,91 € 

Quota 2020 (a pagar abans del 2 de febrer) 19.604,72 € 

Quota 2021 (a pagar abans de l’1 de febrer) 17.426,42 € 

Total 43.566,04 € 
 
Vist que per la quota de l’any 2019 caldrà que s’aprovi el crèdit extraordinari que es 
sotmetrà al mateix ple ordinari de setembre. Amb aquesta modificació de crèdit es 
generarà la partida TU 43200 46500 Conveni herència del Maresme per a realitzar el 
primer pagament de 6.534,91 € corresponent a la quota de l’any 2019. 
 
Vist l’informe de la tècnica de Turisme i Patrimoni de data 7 d’agost de 2019. 
 
Vist l’informe conjunt de secretaria – intervenció de data 7 d’agost de 2019. 
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Serveis Generals amb data 
10 de setembre de 2019.  
 
En virtut de tot el que s’ha exposat, el Ple de la corporació adopta, per majoria 
absoluta, dels presents (20), els acords següents: 
 
Primer. Aprovar la delegació de competències a favor del Consell Comarcal del 
Maresme, en els termes que consten al conveni de delegació, relatives a la 
contractació de l’estudi i subministrament de senyalització de les rutes turístiques, en 
els termes de la proposta formulada per aquest ens comarcal per l’execució del 
projecte “L’herència del Maresme. Rutes turístiques pel patrimoni cultural de la 
comarca”, a cofinançar pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (Programa 
operatiu FEDER 2014-2020). 
 
Segon. Aprovar la minuta del conveni de delegació de competències de l’Ajuntament 
del Masnou a favor del Consell Comarcal del Maresme per l’execució del projecte 
“L’herència del Maresme. Rutes turístiques pel patrimoni cultural de la comarca”, a 
cofinançar pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (Programa operatiu 
FEDER 2014-2020). 
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Tercer. Condicionar l’eficàcia i executivitat dels acords precedents a l’aprovació 
definitiva de la modificació de crèdit aprovada inicialment en aquesta mateixa sessió 
plenària.  
 
Quart. Facultar a l’Alcalde tan àmpliament com en dret sigui possible per a l’execució 
d’aquests acords, i especialment, per a la signatura del conveni de delegació a favor 
del Consell Comarcal del Maresme.  
 
Cinquè. Notificar aquests acords al Consell Comarcal del Maresme.  
 
Sisè. Publicar aquests acords mitjançant anuncis al DOGC, BOPB i web de 
l’Ajuntament del Masnou (Portal de transparència).” 
 
Resultat: Aprovat per 11 vots a favor, 6 vots en contra i 3 vots d’abstenció.  
 
Votació 
Els grups municipals d’ERC-AM-AM (9 regidors) i Cs (2 regidors), hi voten a favor. 
Els grups municipals de PSC-CP (3 regidors) i JxCAT-UNITS (3 regidors), hi voten en 
contra. 
El Grup Municipal de Fem Masnou (3 regidors), s’absté. 
 
11. - Aprovació inicial de les bases específiques reguladores per a la participació 
en els concursos de guarniment d’aparadors dels establiments amb local a peu 
de carrer al municipi 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_201909191902320200_FH.mov&topic=11 
 
Acord:  
 
“Vist que la regidoria de Promoció Econòmica anualment organitza diferents 
campanyes per a promoure el guarniment dels aparadors dels establiments comercials 
i de serveis del municipi a peu de carrer a l’objecte de promoure la visita i compra al 
municipi. 
 
Vist alhora que  el pla estratègic del comerç del Masnou, confeccionat entre l’any 2017 
i 2018, entre altres actuacions, proposava la realització d’actuacions de millora dels 
establiments comercials i de serveis situats a peu de carrer dirigides a millorar la 
imatge externa de les diferents zones comercials. Alhora, proposava la realització 
d’actuacions puntuals de dinamització del comerç mitjançant la realització de 
campanyes concretes pel guarniment d’aparadors en moments puntuals al llarg de 
l’any, aprofitant les dates de major afluència de gent al municipi.  
 
Vist que per a la participació en aquestes campanyes és necessària la tramitació de l’ 
expedient corresponent relatiu a l’aprovació d’unes bases específiques que regulin les 
condicions dels participants. 
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Serveis Generals amb data 
10 de setembre de 2019.  
 
En virtut de tot el que s’ha exposat, el Ple de la corporació adopta, per unanimitat, dels 
presents (20), els acords següents: 
 
Primer. Aprovar inicialment les bases específiques reguladores per a la participació en 
els concursos de guarniment d’aparadors dels establiments amb local a peu de carrer 
al municipi del Masnou, segons el text que s’adjunta i s’incorpora a l’expedient. 
 

http://videoacta.elmasnou.cat/?meeting=video_201909191902320200_FH.mov&topic=11
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Segon. Sotmetre a informació pública el present acord i el text de les bases 
específiques que regulen la participació en els concursos de guarniment d’aparadors 
dels establiments amb local a peu de carrer al municipi 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 reguladores per a la 
participació en els concursos de guarniment d’aparadors dels establiments amb local a 
peu de carrer al municipi 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 20 vots a favor.  
 
Votació 
Els grups municipals d’ERC-AM-AM (9 regidors), Fem Masnou (3 regidors), PSC-CP 
(3 regidors), JxCAT-UNITS (3 regidors) i Cs (2 regidors), hi voten a favor. 
 
12. - Actualització de preus del contracte "servei de manteniment i neteja dels 
parcs, jardins municipals, parterres, talussos i jardineres, esporga i tractament 
fitosanitari de l'arbrat". 
 
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_201909191902320200_FH.mov&topic=12 
 
Acord:  
 
“En data 22 d’agost de 2019, la tècnica de Medi Ambient ha emès un informe que 
transcrit literalment diu el següent: 
 
“Relació de Fets 
 
1. En data 6 de novembre de 2018 l’empresa Innovia Coptalia va entrar una instància 

amb registre d’entrada E-2018/011448 en la que sol·licitava l’actualització del preu 
del contracte des del seu inici. Segons els càlculs presentats per l’empresa, 
l’Ajuntament ha de pagar a l’empresa 3.435,74€ més iva en concepte 
d’actualització de preus del servei de manteniment i 10.240,28€ més iva en 
concepte d’actualització de preus del servei de neteja dels espais compresos al 
contracte.  

 
2. En data 6 de febrer de 2019 l’empresa Innovia Coptalia va entrar una nova 

instància amb número E-2019/001696 en la que sol·licitava que en l’actualització 
de preus demanada en l’anterior instància es tingui en compte el període comprès 
entre l’1 d’octubre de 2018 i el 31 de gener de 2019, data en la que va finalitzar el 
contracte.  

 
3. La clàusula 2.3.. dels plecs administratius que van regir la contractació contempla 

la possibilitat de la revisió de preus i estableix el següent:  
 

http://videoacta.elmasnou.cat/?meeting=video_201909191902320200_FH.mov&topic=12
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REVISIÓ DE PREUS 
El preu del contracte es revisarà després del seu primer any de vigència, i així 
successivament.  
El sistema de revisió de preus serà l’índex de preus del consum (IPC), elaborat 
per l’Institut Nacional d’Estadística, i la revisió pertinent no superarà el 85% de 
variació experimentada per l’índex adoptat, d’acord amb l’article 90 de la 
TRLCSP. No s’admetrà cap altra fórmula de revisió de preus. 
La revisió de preus l’haurà d’aprovar, en tots els casos, l’òrgan de contractació, 
prèvia sol·licitud per escrit de l’adjudicatari. 
 

4. L’empresa  Innovia Coptalia no havia demanat l’actualització dels preus del 
contracte amb anterioritat.  
 

5. Havent revisat els càlculs presentats, s’extreu el següent: 
 

a. En els plecs s’estipula que per a la revisió de preus cal agafar de referència 
l’IPC elaborat per l’Institut Nacional d’Estadística i l’empresa ha agafat de 
referència l’elaborat per l’Institut d’Estadística de Catalunya.  
 

b. El contracte es va adjudicar el juliol del 2012 però es va iniciar l’octubre 
d’aquell any, pel que l’ipc a tenir en compte per la revisió ha de ser de 
setembre d’un any a setembre del següent en comptes de juliol a juliol.  

 
c. L’actualització anual del preu del contracte en base a l’ipc no es dóna de 

manera aïllada i cal arrossegar-la d’un any per l’altre, sobre el qual 
s’aplicarà el nou ipc i així successivament. És a dir, si per aplicació de l’ipc 
el preu d’un any s’incrementa o es disminueix, l’any següent caldrà aplicar 
el nou ipc en base al preu que hagi resultat de la revisió de l’any anterior, 
no en base del preu inicial del contracte. L’empresa no ha tingut aquest 
factor en compte  

 
6. En base a tot l’expòsat, s’ha calculat la revisió del preu del contracte entre l’1 

d’octubre de 2012 i el 31 de gener de 2019. Els càlculs es troben detallats en 
l’annex 1.  
 
En base a aquest càlcul, s’extreu que l’Ajuntament deu a l’empresa Innovia 
Coptalia el següent: 

 

 

TOTAL sense iva Iva Total amb iva 

Neteja  3.709,41 € 10% 4.080,35 € 

Manteniment 737,25 € 21% 892,07 € 

 
  

 TOTAL 4.446,66 €   4.972,42 € 

 
Conclusions 
1. Tenint en compte tot l’exposat, l’import a liquidar per l’actualització del preu 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 durant el període comprès entre l’1 d’octubre de 2012 i el 31 de gener 
de 2019 ascendeix a 3.709,41 € més el 10% d’iva en concepte de neteja i a 737,25 
€ més el 21% d’iva en concepte de manteniment dels espais compresos al 
contracte. En total, 4.972,42€ iva inclòs.  
 

2. Tot i així, que l’òrgan de contractació aprovi el que estimi oportú”  
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Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Territori amb data 10 de 
setembre de 2019. 
 
En virtut de tot el que s’ha exposat, el Ple de la corporació adopta, per majoria 
absoluta, dels presents (20), els acords següents: 
 
Primer. Aprovar la liquidació per l’actualització del preu del contracte de serveis entre 
l’empresa Innovia Coptalia amb CIF A 63001705 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 
durant el període comprès entre l’1 d’octubre de 2012 i el 31 de gener de 2019 
ascendeix a 3.709,41 € més el 10% d’iva en concepte de neteja i a 737,25 € més el 
21% d’iva en concepte de manteniment dels espais compresos al contracte. En total, 
4.972,42€ iva inclòs, amb càrrec a la partida MS 17100.22700. 
 
Segon. Notificació el present acord a Innovia Coptalia.” 
 
Resultat: Aprovat per 9 vots a favor, 3 vots en contra i 8 vots d’abstenció.  
 
Votació 
Els grups municipals d’ERC-AM-AM (9 regidors), hi vota a favor. 
El Grup Municipal de Fem Masnou (3 regidors), hi vota en contra. 
Els grups municipals del PSC-CP (3 regidors), JxCAT-UNITS (3 regidors) i Cs (2 
regidors), s’abstenen. 
 
13. - Adhesió al Pacte d’Alcaldes pel Clima i l’Energia. 
 
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_201909191902320200_FH.mov&topic=13 
 
Acord 
 
“En data 23 d’agost de 2019, la tècnica de Medi Ambient ha emès un informe que 
transcrit literalment diu: 
 
“Antecedents  

 
A principis de 2008 la Unió Europea va posar en marxa el “Pacte d’alcaldes per 
l’energia sostenible local”, una iniciativa per canalitzar i reconèixer la participació del 
món local en la lluita contra el canvi climàtic. 
 
El Pacte perseguia implicar als ens locals en l’assoliment dels objectius comunitaris de 
reducció de les emissions de gasos d'efecte hivernacle mitjançant actuacions 
d'eficiència energètica i relacionades amb les fonts d'energia renovables. Els ens 
signataris es comprometien a reduir en més d’un 20% les emissions l’any 2020.  
 
El Ple de l’Ajuntament del Masnou va aprovar, en data 15 d’octubre de 2009, l’adhesió 
al Pacte d’alcaldes per l’energia sostenible local.   
 
L’any 2014, davant l’evidència que el canvi climàtic ja era una realitat, la Unió Europea 
va llançar una nova iniciativa per implicar el món local en l’adaptació enfront el canvi 
climàtic: Alcaldes per l’Adaptació (Mayors adapt). El model de funcionament era similar 
al del Pacte dels Alcaldes, i tornava a ser una iniciativa de relació directa institucions 
europees i ens locals. A més de prendre mesures de mitigació també es volia avançar 
en l’execució de mesures per a l’adaptació, amb la finalitat d’avançar cap a la 
resiliència del nostre territori. 
 

http://videoacta.elmasnou.cat/?meeting=video_201909191902320200_FH.mov&topic=13
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Durant un any ambdues iniciatives van funcionar en paral·lel, però finalment es va 
considerar la necessitat de reformular el Pacte dels Alcaldes per integrar l’adaptació al 
canvi climàtic i per incorporar uns objectius de reducció més ambiciosos i que anessin 
en la mateixa línia que els objectius europeus. 
 
Així doncs, a la cerimònia del Pacte d’Alcaldes i Alcaldes per l’Adaptació celebrada del 
15 d’octubre de 2015, la UE decideix fer un pas endavant i aprova el Pacte d’alcaldes 
pel Clima i l’Energia. Aquest nou pacte té tres pilars principals: 
 

 Esdevé més ambiciós amb un compromís de reducció d’emissions de GEH 
més enllà del 40% per l’any 2030, mitjançant l’augment de l’eficiència 
energètica i un major ús de fonts d’energia renovables. 

 Incorpora el compromís d’avançar cap a la resiliència de les ciutats afegint la 
obligació de redactar un Pla d’Adaptació al Canvi Climàtic i executar-ne les 
accions. 

 Que el subministrament energètic sigui segura, disponible, equitatiu i 
sostenible. 
 

Els municipis adherits al Pacte dels Alcaldes es comprometen, doncs, a executar 
accions per assolir reduccions d’emissions de gasos d’efecte hivernacle de com a 
minim el 40% a l’any 2030 i l'adopció d'un enfocament conjunt per abordar la mitigació 
i adaptacio al canvi climàtic.  
 
A l’Annex 1 s’inclou el compromís del Pacte dels Alcaldes pel Clima i l’Energia. 
 
Per portar a la pràctica aquest compromís polític el signataris del Pacte, tenen dos 
anys per redactar un Pla d’Acció per l’Energia Sostenible i el Clima (PAESC). El 
PAESC ha d’incloure: 
 

 Un inventari base de les emissions de gasos d’efecte hivernacle del municipi 
per fer el seguiment de l’efectivitat de les accions de mitigació 

 Una Avaluació de Riscos i Vulnerabilitats Climàtiques. 
 

L’estratègia d’adaptació pot formar part del PAESC o bé es pot desenvolupar o formar 
part d’un pla apart.  
 
Cada dos anys caldrà fer el seguiment de la implementació dels plans. 
 
Compromisos  
 
Tenint en compte l’exposat, es proposa: 
 
1. Elevar al Ple la proposta d’adhesió al “Pacte d’alcaldes pel Clima i l’Energia”, que 

s’adjunta a l’Annex I que té com a principals objectius i compromisos els següents: 
Objectius: 
 

 La reducció de les emissions de CO2 (i altres gasos d’efecte hivernacle 
possibles) en el nostre territori com a mínim en un 40% fins al 2030, 
mitjançant l’eficiència energètica i un major ús de fonts renovables. 

 L’increment de la resiliència mitjançant l’adaptació als impactes del canvi 
climàtic.  

 La voluntat de compartir la nostra visió, els resultats, l’experiència i els 
coneixements tècnics amb els autoritats gestores locals dins i fora de la 
Unió Europea a través de la cooperació directa i l’intercanvi entre iguals, en 
el context del Pacte dels Alcaldes Global. 
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Compromisos: 

 Redactar en el termini de dos anys el Pla d’Acció per l’Energia Sostenible i 
el Clima (PAESC), pel que se sol·licitarà un ajut a la Diputació de Barcelona 
a través del catàleg de serveis. 

 Fer el seguiment de la implementació del pla cada dos anys.  
 

2. Notificar el contingut de l’acord a la Diputació de Barcelona. 
 

Tot i així, que el ple aprovi el que estimi oportú.”  
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Territori amb data 10 de 
setembre de 2019. 
 
En virtut de tot el que s’ha exposat, el Ple de la corporació adopta, per unanimitat, dels 
presents (20), els acords següents: 
 
Primer. Adherir-se al “Pacte d’alcaldes pel Clima i l’Energia”, que s’adjunta a l’Annex I 
que té com a principals objectius i compromisos els següents: 
 

Objectius: 

 La reducció de les emissions de CO2 (i altres gasos d’efecte hivernacle 
possibles) en el nostre territori com a mínim en un 40% fins al 2030, 
mitjançant l’eficiència energètica i un major ús de fonts renovables. 

 L’increment de la resiliència mitjançant l’adaptació als impactes del canvi 
climàtic.  

 La voluntat de compartir la nostra visió, els resultats, l’experiència i els 
coneixements tècnics amb els autoritats gestores locals dins i fora de la 
Unió Europea a través de la cooperació directa i l’intercanvi entre iguals, en 
el context del Pacte dels Alcaldes Global. 
 

Compromisos: 

 Redactar en el termini de dos anys el Pla d’Acció per l’Energia Sostenible i 
el Clima (PAESC), pel que se sol·licitarà un ajut a la Diputació de Barcelona 
a través del catàleg de serveis. 

 Fer el seguiment de la implementació del pla cada dos anys.  
 
Segon. Notificar el contingut de l’acord a la Diputació de Barcelona.” 
 
Resultat:  Aprovat per 20 vots a favor.  
 
Votació 
Els grups municipals d’ERC-AM-AM (9 regidors), Fem Masnou (3 regidors), PSC-CP 
(3 regidors), JxCAT-UNITS (3 regidors) i Cs (2 regidors), hi voten a favor. 
 
14. - 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_201909191902320200_FH.mov&topic=14 
 
15. - 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_201909191902320200_FH.mov&topic=15 
 
A les 20 hores, s’incorpora a la sessió el Sr. Fèlix Clemente. 

http://videoacta.elmasnou.cat/?meeting=video_201909191902320200_FH.mov&topic=14
http://videoacta.elmasnou.cat/?meeting=video_201909191902320200_FH.mov&topic=15
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16. - Moció presentada pel Grup Municipal de JxCAT-UNITS per declarar El 
Masnou en situació d'emergència climàtica i ambiental. 
 
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_201909191902320200_FH.mov&topic=16 
 
Acord:  
 
“La motivació principal de la declaració ve precedida per la presa de consciència que 
vivim a les portes d'una emergència planetària, i que hem d'assumir el compromís 
col·lectiu d'evitar el col·lapse de la nostra civilització i dels ecosistemes terrestres i 
marins. 
 
1- Atès que la comunitat científica fa temps que dona avisos i evidències del canvi 
climàtic i de les seves conseqüències per tot el planeta i per la comunitat d'éssers vius 
que hi habita. 
 
2- Atès que el Govern de la Generalitat de Catalunya a data 14 de maig de 2019 
aprovava un Acord declarant la "situació d'emergència climàtica i ambiental de 
Catalunya". 
 
3- Atès que el recent informe del Panell Intergovernamental del Canvi Climàtic (IPCC-
2018) sobre l'escalfament global d'1,5 graus, estableix la necessitat d'actuar de forma 
intensa en els propers 10-15 anys, reduint les emissions globals al voltant del 45% en 
el 2030 respecte als nivells del 2010 i assolir unes emissions netes nul•les pel 2050. 
 
4- Atès que a Catalunya, el Tercer Informe del Canvi Climàtic (2016) posa de relleu la 
necessitat d'adaptar-se a les dificultats en què molts sectors i ecosistemes hauran de 
fer front les properes dècades (clima més càlid i més sec amb pèrdua de biodiversitat, 
entorns urbans amb nivells de contaminació massa elevats, etc.), incidint en el 
benestar de la ciutadania i en el manteniment d'una societat competitiva, justa i 
cohesionada. 
 
5- Atès que la llei 16/2017, de l'1 d'agost del canvi climàtic, és un punt d'inflexió i una 
resposta a aquest repte. 
 
6- Atès que la societat civil s'està mobilitzant de forma cada cop més àmplia per exigir 
canvis en els marcs mentals de governs i institucions, que puguin propiciar accions 
concretes i eficaces. En aquest sentit tenim el moviment juvenil "Fridays for Future", 
del qual recentment s'ha format un nucli local al Masnou, així com una xarxa de suport 
per part de famílies masnovines "Parents for Future", que actuaran en la setmana de la 
Vaga General contra el Canvi Climàtic del 20 al 27 de setembre. 
 
7- Atès que volem que El Masnou s'uneixi a totes aquelles iniciatives per part 
d'institucions polítiques i universitàries que han declarat formalment una emergència 
climàtica i ambiental i pensem que la cooperació de totes elles pot propiciar un canvi 
en l'acció política en benefici de la societat en general. 
 
8- Atès que l'Ajuntament del Masnou reconeix que el planeta, així com els éssers vius 
i els ecosistemes, es troben en greu perill. S'està a la vora del punt de no-retorn 
enfront del canvi climàtic. No respondre davant la crisi ecològica i civilitzatòria 
suposaria la mort de milions de persones, a més de l'extinció irreemplaçable 
d'espècies imprescindibles per a la vida en la Terra, donades les complexes 
interrelacions ecosistèmiques. 
 
 
 

http://videoacta.elmasnou.cat/?meeting=video_201909191902320200_FH.mov&topic=16
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9- Atès que declarar l'emergència climàtica requereix assumir el compliment de 
compromisos polítics reals i vinculants, molt més ambiciosos que els actuals, amb la 
consegüent assignació de recursos per a fer front a aquesta crisi. Un full de ruta 
vinculant capaç de garantir les reduccions de gasos d'efecte d'hivernacle anuals 
necessàries, abandonar els combustibles fòssils, apostar per una energia 100% 
renovable i reduir a zero les emissions netes de carboni el més prompte possible, de 
manera urgent i prioritària, en línia amb les indicacions de l'informe de l'IPCC per a 
limitar l'augment de les temperatures globals a 1,5 °C. Un estat d'emergència implica 
redirigir tots els recursos disponibles dels ajuntaments per a afrontar la crisi climàtica 
amb els problemes associats que comporta. 
 
10- Atès que la declaració d'emergència climàtica suposa iniciar un procés d'educació, 
formació i conscienciació a tota la població sobre la veritat de la crisi ecològica i 
l'enorme canvi necessari per frenar l'emergència. Davant aquesta emergència 
l'Ajuntament es compromet a iniciar aquest procés de transformació social i assegurar 
la plena consecució dels objectius. 
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Territori amb data 10 de 
setembre de 2019. 
 
És per tots aquests motius que el nostre grup municipal de Junts per Catalunya-Units 
pel Masnou proposa al Ple municipal l’adopció dels següents 
 

ACORDS: 
 

Primer. Declarar l'Emergència Climàtica i Ambiental a El Masnou, tot elaborant un 
diagnòstic abans de l'1 de gener de 2020, de l'impacte ambiental que posteriorment 
permeti la realització del Pla d'Acció per a l'Energia Sostenible i el Clima (PAESC). 
 
Segon. Crear una Oficina del Canvi Climàtic per a gestionar el primer acord i el Pla 
d'Acció per a l'Energia Sostenible i el Clima (PAESC); així com atendre les consultes 
relacionades amb aquest tema, promovent accions de sensibilització ambiental a la 
ciutadania i la implementació de les mesures necessàries per assolir els objectius 
establerts en el PAESC. 
 
Tercer. Potenciar la deliberació ciutadana en la presa de decisions a través de dos 
òrgans diferenciats: 
 
a) Constituint una Taula d'Emergència Climàtica, establerta com un grup de treball 
amb els objectius d'elaborar continguts, calendaritzar el pla d'acció, propiciar la 
participació ciutadana en la coproducció del PAESC i finalment implementar-lo. Hauria 
d'estar integrat per experts (en canvi climàtic, transició energètica i desenvolupament 
sostenible), tècnics municipals, representants comunitat educativa, entitats i 
moviments socials de la vila, així com representants polítics dels diversos grups 
municipals. 
 
b) Creant un Consell Municipal de Medi Ambient, com l'òrgan permanent de 
consulta i participació democràtica de la ciutadania del Masnou en tot allò que impliqui 
polítiques municipals relacionades amb el medi ambient i el desenvolupament 
sostenible sota criteris transversals (que relacionin diversos àmbits municipals amb el 
medi ambient: ensenyament, mobilitat, salut, habitatge, transició energètica, et c). Hi 
participaran regidoria medi ambient, tècnics municipals, grups municipals, entitats i 
moviments socials de l'àmbit de competència i ciutadania en general, i també obert a 
representants dels sectors econòmics implicats i d’altres administracions. Dins d'ell es 
poden crear altres grups de treball diferents a la Taula d'Emergència Climàtica. 
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Quart. Establir els compromisos polítics, normatives i recursos necessaris per a 
garantir reduccions de gasos d'efecte d'hivernacle per a arribar al balanç net zero no 
més tard de 2040 i si pot ser abans de 2035, així com detenir la pèrdua de la 
biodiversitat i restaurar els ecosistemes com a única resposta possible per a evitar un 
col·lapse de tots els sistemes naturals, inclòs l'humà. 
 
Cinquè. Abandonar paulatinament els combustibles fòssils, apostant per una energia 
100% renovable de manera urgent i prioritària. Per això cal d'analitzar com aconseguir 
aquest objectiu i proposar els plans d'actuació necessaris, entre d'altres, per frenar 
noves infraestructures fòssils, aconseguir l’autoconsum elèctric amb energies 
renovables i una mobilitat sostenible el més aviat possible, crear espais per als 
vianants, fomentar la bicicleta i altres mitjans de transport no contaminants, reduir la 
demanda d'energia fins a consums sostenibles, promoure l'augment de l'eficiència 
energètica i de les instal•lacions renovables, crear espais educatius i la informació a la 
població sobre l'emergència climàtica, aconseguir una política de residu 0, evitar els 
bancs amb els quals treballa el municipi que financen projectes basats en 
combustibles fòssils. Donar suport a la gestió per a la recuperació de la terra fèrtil i al 
fre de l'erosió, a la recuperació dels aqüífers, determinar suports i beneficis fiscals per 
a actuacions clau per a la mitigació del canvi climàtic i fomentar projectes de 
regeneració rural, ecològica i humana. 
 
Sisè. Fomentar una economia local i de proximitat, que impulsi la sobirania 
alimentària, silvicultura, agricultura i ramaderia ecològica i de proximitat. Aconseguint 
el més aviat possible el subministrament agroecològic en els serveis de restauració 
municipals i estenent-los a la resta de la població. 
 
Setè. Iniciar la necessària adaptació del municipi a la crisi climàtica, amb les 
conseqüències de l'increment de la temperatura global, les onades de calor, la 
irregularitat de les precipitacions, l'augment del nivell del mar i altres manifestacions 
que ja s'estan donant. 
 
Vuitè. Comunicar l'adopció d'aquests acords a la Generalitat de Catalunya, a les 
diferents entitats i agents implicats de la nostra vila i especialment, al moviment 
"Fridays for Future" del Masnou.” 
 
El president sotmet a votació l’esmena 4 presentada pel Grup Municipal d’ERC-AM-
AM 
 
Resultat: L’esmena queda rebutjada per 10 vots en contra, 9 vots a favor i 2 vots 
d’abstenció.  
 
Votació: 
El Grup Municipal d’ERC-AM-AM (9 regidors), hi vota a favor. 
Els grups municipals de Fem Masnou (3 regidors), PSC-CP (3 regidors), JxCAT-
UNITS (3 regidors) i CUP-AMUNT (1 regidor), hi voten en contra. 
El Grup Municipal de Cs (2 regidors) s’absté. 
 
Resultat:  Aprovat per 21 vots a favor.  
 
Votació 
Els grups municipals d’ERC-AM-AM (9 regidors), Fem Masnou (3 regidors), PSC-CP 
(3 regidors), JxCAT-UNITS (3 regidors), Cs (2 regidors) i CUP-AMUNT (1 regidor), hi 
voten a favor 
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17. - Moció presentada pel Grup Municipal de JxCAT-UNITS proposant que 
s'iniciï el procediment per anomenar plaça de la Igualtat a la plaça de l'edifici 
municipal d'atenció al ciutadà. 
 
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_201909191902320200_FH.mov&topic=17 
 
Acord:  
 
“El Masnou és un municipi compromès amb el foment de la igualtat entre les dones i 
els homes, així com amb l’eliminació de les desigualtats i l’erradicació de les violències 
masclistes, situacions que encara a dia d’avui són presents. 
 
A més, El Masnou va ser declarada ciutat 'Gay-friendly' en la sessió Plenària de data 
16 d’abril de 2018 arrel d’una moció que van presentar diversos grups municipals en 
nom de l’entitat Som Masnou. És, doncs, un municipi proactiu en el foment del 
respecte i la igualtat per als col·lectius LGTBI. Això suposa alhora empara legal, 
inclusió social i gaudir de les mateixes oportunitats que qualsevol altra persona i en 
tots els aspectes: econòmics, d'oci... 
 
Al Municipi en els últims mesos s’han viscut situacions de desigualtat, agressions 
sexuals i atacs homofòbics. 
 
L’Ajuntament del Masnou treballa i seguirà treballant per fer efectius els drets de totes 
les persones, especialment en temes d'igualtat i contra les violències masclistes i posa 
a disposició de la ciutadania els següents punts d'atenció: El Servei Integral d’atenció 
a les dones (SIAD (antic CIRD)) i el Punt d’informació i diversitat sexual (PIDS). 
 
Des del nostre Grup municipal pensem que El Masnou hauria de tenir un lloc 
commemoratiu per ressaltar la igualtat i que a la vegada fos significatiu; i la plaça de 
l’edifici municipal d’atenció al ciutadà, que no té nom actualment, esdevé un lloc idoni 
al nostre entendre. 
 
Una plaça situada davant de l’edifici municipal, en el qual hi ha ubicada l’Oficina 
d’Atenció al Ciutadà i la Regidoria d’Igualtat; essent una plaça històricament vinculada 
a la realització d’actes per posar de manifest la igualtat. Tant a la plaça com a l’inici del 
carrer Roger de Flor es pinten els murals amb missatges on es denuncia la desigualtat 
i la violència masclista i a favor de la igualtat, així com actes recents: el del propassat 
28 de juny quan es va llegir el manifest en commemoració del Dia Internacional per 
l’Alliberament LGTBI, o el dia 9 de Juliol quan es va iniciar la manifestació de més de 
500 persones per condemnar les agressions sexuals i l’assalt al centre de menors 
tutelats. 
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Serveis Generals amb data 
10 de setembre de 2019.  
 
Per tot el que s'ha explicat el Grup Municipal de JxCat-Units pel Masnou proposa al ple 
l’aprovació dels següents acords: 
 
1-Iniciar el procediment per anomenar Plaça de la Igualtat a l'espai que queda davant 
de l’edifici municipal d’Atenció Ciutadana i que previ a la sol·licitud d’informe al Consell 
de Patrimoni cultural i al període d’exposició pública corresponent, es porti a Ple 
l’aprovació de la proposta. 
 
2-Notificar aquests acords a les entitats del municipi i, alhora, fer-los públics a través 
dels mitjans habituals de comunicació de l’Ajuntament.” 
 
 

http://videoacta.elmasnou.cat/?meeting=video_201909191902320200_FH.mov&topic=17
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Resultat:  Aprovat per 20 vots a favor i 1 vot d’abstenció.  
 
Votació 
Els grups municipals d’ERC-AM-AM (9 regidors), Fem Masnou (3 regidors), PSC-CP 
(3 regidors), JxCAT-UNITS (3 regidors) i Cs (2 regidors), hi voten a favor 
El Grup Municipal de la CUP-AMUNT (1 regidor), s’absté. 
 
18. - Declaració institucional presentada pel Grup Municipal d'ERC-AM-AM en 
suport a la Llei 24/2015 i contra el tall de subministrament elèctric a les famílies 
amb deute, per part d'Endesa i altres companyies. 
 
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_201909191902320200_FH.mov&topic=18 
 
Acord:  
 
“Recentment Endesa i altres companyies elèctriques han enviat cartes a alguns 
ajuntaments catalans on amenacen amb la intenció d'incomplir amb la Llei 24/2015 i 
tallar el subministrament a les persones i famílies amb informes de vulnerabilitat que 
tinguin deutes de consum, si les administracions públiques no paguen el 50% del cost 
d’aquest deute abans de l’1 d’octubre. 
 
La Llei 24/2015, coneguda com a Llei de l’Habitatge, va ser fruit d’una iniciativa 
legislativa popular (ILP) impulsada per un grup promotor format per la Plataforma 
d’Afectats per la Hipoteca (PAH), l’Aliança contra la Pobresa Energètica (APE) i 
l’Observatori DESC. Va ser aprovada per unanimitat el 23 de juny de 2015. Gràcies a 
aquesta llei s’han impedit més de 63.000 talls elèctrics. 
 
El gener de 2017 el Govern de la Generalitat de Catalunya va promoure un front 
institucional amb les associacions municipalistes, les diputacions i l’Ajuntament de 
Barcelona, situant un conveni marc a les companyies que aquestes no van voler 
signar. 
 
No tolerarem l'amenaça de privar d’un dret bàsic a les persones més vulnerables 
d’aquest país. Les empreses que es lucren amb serveis elementals com la llum, l’aigua 
o el gas han d’assumir el compliment de la legalitat vigent a Catalunya, que protegeix 
els drets energètics de les persones en situació de vulnerabilitat. 
 
I per garantir-ho, hem d’utilitzar totes les eines al nostre abast, al costat dels agents i 
moviments socials, el mon local i el Govern de la Generalitat per aconseguir que totes 
les persones, i especialment les més vulnerables, tinguin el subministrament energètic 
que garanteixi una vida digna. 
 
Davant aquesta amenaça, creiem necessari manifestar el compromís inequívoc amb la 
lluita per garantir drets bàsics per una vida digna, com els de l’energia i l’habitatge. 
 
Per tots aquests motius, el Grup Municipal d’ERC-AM de l’Ajuntament del Masnou 
proposa al Ple d’aquest Ajuntament l’aprovació dels següents 
 

ACORDS 
 
PRIMER.- Instar el Govern de la Generalitat a prendre el lideratge polític en la defensa 
dels drets energètics, especialment dels i les ciutadanes més vulnerables, treballant de 
manera transversal per fer complir la llei. 
 
SEGON.- Defensar fermament la Llei 24/2015, una Llei fruit d’una Iniciativa Legislativa 
Popular que va ser aprovada per unanimitat al Parlament de Catalunya, i que és una 
de les més avançades del món. 

http://videoacta.elmasnou.cat/?meeting=video_201909191902320200_FH.mov&topic=18
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TERCER.- Exigir la condonació, per tart d’Endesa i les empreses subministradores, del 
deute acumulat per les famílies i persones protegides per la llei 24/2015, des de l'any 
2015. 
 
QUART.- Instar a totes les administracions competents a utilitzar les vies 
sancionadores de manera contundent, en cas que les subministradores elèctriques 
realitzin talls a llars o famílies, no permesos per la llei 24/2015.” 
 
Resultat:  Aprovat per 19 vots a favor i 2 vots d’abstenció.  
 
Votació 
Els grups municipals d’ERC-AM-AM (9 regidors), Fem Masnou (3 regidors), PSC-CP 
(3 regidors), JxCAT-UNITS (3 regidors) i CUP-AMUNT (1 regidor), hi voten a favor. 
El Grup Municipal de Cs (2 regidors), s’absté. 
 
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. 
 
 


