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La presidència obre l’acte, s’hi despatxen els assumptes inclosos en l'ordre del dia tramès 
juntament amb la convocatòria i s’hi adopten els acords següents. 
 
1. - Aprovació, si escau, de l'esborrany de l'acta del Ple ordinari del 19 de desembre 
de 2019. 
 
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_202001231900060100_FH.mov&topic=1 

 
L’esborrany de l’acta del Ple ordinari del 19 de desembre de 2019 queda sobre la taula. 
 
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_202001231900060100_FH.mov&topic=2  
 

3. - Donar compte dels decrets d'Alcaldia. 
 
Les intervencions corresponents a aquest punt de l’ordre del dia es troben enregistrades a la videoacta. Es poden 
consultar a l’enllaç següent: 
 

http://videoacta.elmasnou.cat?meeting=video_202001231900060100_FH.mov&topic=3 

 
Donar compte de la relació de decrets, tramitats electrònicament, que van del número  
2.784 de data 12 de desembre al número 2.938 de data 30 de desembre de 2019, i  
del número 1 de data 2 de gener al número 45 de data 15 de gener de 2020. 
 
Resultat: En resten assabentats. 
 
4. - Donar compte de la xifra oficial de població resultant de la revisió del padró 
municipal referida a 1 de gener 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_202001231900060100_FH.mov&topic=4 

 
Acord:  
 
“Únic. Donar compte de la xifra oficial de població resultant de la revisió del padró 
municipal d’habitants referida a 1 de gener de 2019, que ha estat comunicada per la 
Delegació Provincial del Instituto Nacional de Estadística (INE) a Barcelona en data 
d’entrada a l’Ajuntament 28 de novembre de 2019. 
 
La xifra oficial de població al Masnou a 1 de gener de 2019 és 23.515 habitants. 
 
Aquesta xifra ha estat elevada al Govern d’Espanya per l’INE i publicada, dins del resum 
provincial i per comunitats autònomes, en el BOE número 311 de data 27 de desembre 
de 2019, mitjançant el Reial Decret 743/2019, de 20 de desembre, pel qual es declaren 
oficials les xifres de població resultants de la revisió del Padró municipal referides a 1 de 
gener de 2019.” 
 
Resultat:  En resten assabentats.  
 
 
 
 

http://videoacta.elmasnou.cat/?meeting=video_201806211933430200_FH.mov&topic=1
http://videoacta.elmasnou.cat/?meeting=video_201806211933430200_FH.mov&topic=1
http://videoacta.elmasnou.cat/?meeting=video_201806211933430200_FH.mov&topic=1
http://videoacta.elmasnou.cat/?meeting=video_202001231900060100_FH.mov&topic=2
http://videoacta.elmasnou.cat/?meeting=video_202001231900060100_FH.mov&topic=2
http://videoacta.elmasnou.cat/?meeting=video_202001231900060100_FH.mov&topic=3
http://videoacta.elmasnou.cat/?meeting=video_202001231900060100_FH.mov&topic=4
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4.1 Exclusió d’un licitador del contracte de serveis de neteja d’edificis i 
dependències municipals de l’Ajuntament del Masnou (LIC 19/2019) 
 
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_202001231900060100_FH.mov&topic=5 
 
Resultat de la urgència: Aprovada per 16 vots a favor, 3 vots en contra i 1 vot 
d’abstenció. 
 
Votació de la urgència:  
Els grups municipals d’ERC-AM-AM (9 regidors), PSC-CP (2 regidors), JxCAT-UNITS (3 
regidors) i Cs (2 regidors), hi voten a favor. 
 
El Grup Municipal de Fem Masnou (3 regidors), hi vota en contra. 
 
El Grup Municipal de la CUP-AMUNT (1 regidor), s’absté. 
 
Acord: 
 
“Per acord de Ple de data 19 de desembre de 2019 es va aprovar l’expedient de 
contractació LIC 19/2019, promogut per la regidoria de manteniment, serveis municipals i 
paisatge, per a l’adjudicació del contracte de serveis de neteja d’edificis i dependències 
municipals de l’Ajuntament del Masnou, mitjançant procediment obert i diversos criteris 
d’adjudicació, subjecte a regulació harmonitzada.  
 
La licitació es va enviar al diari oficial de la unió europea (DOUE) amb data 20 de 
desembre de 2019. L’anunci de licitació es va publicar al DOUE amb data 24 de 
desembre de 2019 i al perfil de contractant de l’ajuntament del Masnou amb data 27 de 
desembre de 2019.   
 
El termini de presentació d’ofertes va finalitzar el passat 21 de gener de 2020.  
 
D’acord amb el certificat emès per l’eina sobre digital, les empreses presentades a la 
licitació van ser les següents:  
 
- L.D. EMPRESA DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN, SAU. 
- CLANSER, S.A.  
- LA BRUIXA NETEGES GENERALS I MANTENIMENTS S.L. 
 
Amb data 23 de gener de 2020 s’ha constituït i reunit la mesa de contractació en el 
procediment de referència per a l’obertura del sobre digital A. L’acta de la Mesa de 
contractació estableix el següent:  
 
“ (...) Al Masnou, en data  23 de gener de 2020, a les 12:08 hores, es constitueix la Mesa 
de contractació, composta en la forma precedentment assenyalada, per procedir a 
l’obertura del sobre digital A i a la qualificació de la documentació general incorporada en 
aquest sobre presentada pels licitadors que han optat a la licitació per a la contractació de 
la prestació del servei de neteja d’edificis i dependències municipals de l’Ajuntament del 
Masnou. 
 
Assisteix a l’acte d’obertura el senyor ..., responsable de sistemes d’informació i 
processos de l’Ajuntament, com a membre custodi i com a suport informàtic en l’obertura 
dels sobres digitals. 
 
Els custodis apliquen credencials i es procedeix a l’obertura del sobre digital A. 
 
 

http://videoacta.elmasnou.cat/?meeting=video_202001231900060100_FH.mov&topic=5
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Es dona compte a la mesa de la relació d’empreses que han presentat el sobre digital 
mitjançant la plataforma de contractació durant el termini de presentació d’ofertes i que, 
segons el certificat de registre d’ofertes emès per l’eina Sobre Digital de la Plataforma de 
Serveis de Contractació Pública, són les següents: 
 

1. LD empresa de limpieza y desinfección, SAU 
2. Clanser, SA 
3. La Bruixa Neteges generals i Manteniments, SL 

 
A continuació, la mesa de contractació procedeix a l’examen de la documentació 
presentada en el sobre digital A. 
 
En relació a l’empresa LD empresa de limpieza y desinfección, SAU, es considera 
correcte la documentació presentada en el sobre A.  
 
En relació a l’empresa Clanser SA, s’adverteix per part de la mesa de contractació que en 
el sobre A manca la declaració responsable del compliment de les condicions establertes 
per contractar amb el sector públic (annex II del plec de clàusules administratives 
particulars) i que ha incorporat l’oferta econòmica i resta de criteris quantificables 
automàticament (annex III del plec de clàusules administratives particulars). La clàusula 
10.2 del plec de clàusules administratives particulars determina el següent: 
 
“(...) 
 
ADVERTÈNCIA  
 
La documentació que conté el sobre digital precedent (A) no pot incloure cap informació 
que permeti conèixer el contingut del sobre digital B relatiu als criteris quantificables 
automàticament. L’incompliment d’aquesta obligació implica l’exclusió de la licitació. (...)” 
 
En relació a l’empresa La Bruixa Neteges Generals i Manteniments, SL es considera 
concedir a la licitadora un termini d’esmenes per tal que aclareixi determinats apartats del 
DEUC.  
 
A la vista de l’anterior, la Mesa de contractació acorda: 
 

1. Admetre l’empresa licitadora LD empresa de limpieza y desinfección, SAU al 
procediment de licitació, en haver presentat correctament la documentació del 
sobre digital A. 

 
2. Proposar a l’òrgan de contractació l’exclusió de l’empresa licitadora Clanser, SA 

del procediment de licitació per incompliment de la clàusula 10a del plec de 
clàusules administratives particulars per haver incorporat en el sobre digital A 
l’oferta econòmica i resta de criteris quantificables automàticament que correspon 
al sobre digital B.  

 
3. Requerir l’empresa licitadora La Bruixa  Neteges Generals i Manteniments, SL per 

tal que esmeni, fins el proper 28 de gener de 2020, a les 14 hores, els punts 
següents del DEUC presentat en el sobre digital A: 
 

o Complimentar l’apartat II A relatiu a la llista oficial o registre de licitadors en 
els quals està inscrit l’operador econòmic.   

o Part II: Informació operador econòmic: Complimentar l’apartat que fa 
referència a la forma de participació.  

 
La reunió finalitza a les 12:54 hores.  
 
I perquè així consti, s’estén aquesta acta que, després de llegir-la, signen la presidenta i 
la secretària de la Mesa que certifica.(...)” 
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A la vista de l’acord de la Mesa de contractació que s’ha transcrit, es proposa a l’òrgan de 
contractació l’exclusió del licitador Clanser, S.A. 
 
Per l’anterior, i en virtut de tot el que s’ha exposat, el Ple de la corporació adopta, per 
majoria absoluta, dels presents (13), els acords següents: 
 
Primer. Ratificar les actuacions de la Mesa de contractació segons l’acta de la reunió 
d’obertura del sobre digital A de data 23 de gener de 2020.  
 
Segon. Excloure l’empresa Clanser, S.A. del procediment de licitació per a l’adjudicació 
del contracte de serveis de neteja d’edificis i dependències municipals de l’Ajuntament del 
Masnou (LIC 19/2019), pels motius que consten a la part expositiva del present acord, i 
que es fonamenten en haver incorporat en el sobre digital A l’oferta econòmica i resta de 
criteris quantificables automàticament que correspon al sobre digital B, de conformitat 
amb la clàusula desena del plec de clàusules administratives particulars. 
 
Tercer. Notificar aquests acords a l’interessat. 
 
Quart. Publicar aquests acords al perfil del contractant.” 
 
Resultat: Aprovat per 13 vots a favor, 3 vots en contra i 4 vots d’abstenció.  
 
Votació 
Els grups municipals d’ERC-AM-AM (9 regidors), PSC-CP (2 regidors) i Cs (2 regidors), hi 
voten a favor. 
 
El Grup Municipal de Fem Masnou (3 regidors), hi vota en contra. 
 
Els grups municipals de JxCAT-UNITS (3 regidors) i CUP-AMUNT (1 regidor), s’abstenen. 
 
5. - 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_202001231900060100_FH.mov&topic=6 

 
6. - 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_202001231900060100_FH.mov&topic=7 

 
7. - Moció presentada pels grups municipals del PSC-CP i Cs per l'accessibilitat 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_202001231900060100_FH.mov&topic=8 
  

Acord:  
 
“Les persones amb discapacitat són un col·lectiu important i no homogeni de ciutadans i 
ciutadanes amb els mateixos drets que la resta de la població. A Catalunya més de mig 
milió de persones tenen reconeguda una discapacitat, un 7% de la seva població. 
D’aquests, un 87% l’han adquirit durant la seva vida i un de cada dos tenen més de 55 
anys. És per això que quan parlem de discapacitat, hem d'atendre també altres variables 
com l'edat, el nivell de formació, el gènere, etc., ja que quan parlem de persones amb 

http://videoacta.elmasnou.cat/?meeting=video_202001231900060100_FH.mov&topic=6
http://videoacta.elmasnou.cat/?meeting=video_202001231900060100_FH.mov&topic=7
http://videoacta.elmasnou.cat/?meeting=video_202001231900060100_FH.mov&topic=8
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discapacitat totes aquestes variables són transversals als diferents àmbits polítics 
(laboral, educació, esport i cultura, violència de gènere, etc.), àmbits on podem incidir en 
oportunitats reals d'inclusió i lluitar per la seva no discriminació en la societat. 
 
Així i tot el col·lectiu continua trobant barreres físiques, comunicatives i socials per 
accedir al món laboral, l'educació i la formació professional, al transport públic, al 
transport de rodalies de RENFE, al comerç de proximitat, al bars i restaurants, a les 
activitats d’oci, a la cultura, a les activitats esportives, així com per a participar en les 
diferents activitats que s'organitzen des del seu municipi, atès que aquests obstacles 
impedeixen la participació plena i efectiva d'una part de la ciutadania. 
 
A Catalunya gaudim d'un doble marc normatiu que ens obliga a ser més exigents i 
curosos en la protecció dels drets de les persones amb discapacitat: 
 
 • D'una banda, la Llei General de Drets de Persones amb Discapacitat i de la seva 
Inclusió Social de l'Estat estableix que el 4 de desembre de 2017 tots els productes, béns, 
entorns i serveis havien de ser accessibles, d'acord amb les condicions bàsiques de no 
discriminació i accessibilitat universal. 
 
• De l'altra, la Llei catalana 13/2014, del 30 d'octubre d’Accessibilitat, en el seu mateix 
TÍTOL I, Article 1 reconeix que el seu objecte és "Establir les condicions d'accessibilitat 
necessàries perquè els espais d'ús públic, els edificis, els mitjans de transport, els 
productes, els serveis i els processos de comunicació garanteixin l'autonomia, la igualtat 
d'oportunitats i la no-discriminació de les persones amb discapacitat o amb altres 
dificultats d'interacció amb l'entorn”. 
 
Tampoc podem oblidar la Convenció sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat 
de les Nacions Unides que recull els drets de les persones amb discapacitat i obliga als 
estats membres a promoure, protegir i assegurar els drets inherents a la dignitat de totes 
les persones, siguin quines siguin les seves capacitats. 
 
Espanya va ratificar la Convenció i el seu Protocol Facultatiu el 3 de desembre de 2007 i 
el Parlament de Catalunya, per mitjà de la Resolució 44 / VIII, del 19 de juny de 2007, que 
insta el Govern de la Generalitat a adoptar les mesures necessàries per complir la 
Convenció, es va adherir als seus postulats i va manifestar la seva voluntat de vetllar per 
garantir la igualtat d'oportunitats de les persones amb discapacitat com a ciutadans de ple 
dret. 
 
Per tot això, per avançar en l'aplicació d'aquesta legislació, cal impulsar un canvi cultural 
basat en el disseny universal, que dirigeixi les seves accions al desenvolupament de 
productes i entorns de fàcil accés pel major nombre de persones possible, ja que influeix 
de manera transversal en el conjunt de les polítiques, beneficia a les persones de totes 
les edats i habilitats, facilita la no discriminació i, a més, és un instrument que permet 
portar una vida més independent.  
 
Per tant, manifestem la necessitat d'adquirir un compromís formal per impulsar aquest 
canvi cultural i apostem per treballar i col·laborar per la conscienciació de la societat en la 
importància d'aconseguir la plena accessibilitat en el nostre entorn amb clars exemples. 
 
El Disseny Universal i més concretament l’Accessibilitat Universal s’ha de visualitzar com 
una contribució directa per millorar les condicions de vida de les persones amb 
discapacitat i les de tota la societat. És una mesura que contribueix al bé comú perquè 
beneficia a totes les persones. Beneficia a la gent gran, a les mares i pares que recorren 
els nostres carrers amb el cotxet del nadó i també, als treballadors que cada dia 
reparteixen els subministraments en els nostres comerços. 
 
Des del nostre Grup Municipal podem entendre que realitzar obres que milloren 
l'accessibilitat en un espai d'antiga construcció pot resultar molt costós per a les arques 
municipals, però de la mateixa manera ens sembla que es pot millorar i corregir 



Acta del Ple de l'Ajuntament del Masnou Sessió núm. PLE2020000001  23 de gener de 2020 

 

8 

aquelles deficiències que no s’han contemplat respecte els requisits 
d’accessibilitat universal en els espais públics d'obra nova del nostre municipi. 
 
Concretament posem la nostra atenció en l'itinerari "accessible" urbà de la recentment 
inaugurada Plaça de les Dones del Tèxtil i l'eix de Roger de Flor. En aquests espais s’han 
detectat problemes per persones i entitats  amb les que ens hem entrevistat que dificulten 
un desplaçament autònom i segur tant per les persones amb discapacitat visual com per 
aquelles persones amb mobilitat reduïda 
 
El paper de l'Ajuntament com encarregat de la configuració, manteniment i gestió del 
nostre municipi, és fonamental de cara al plantejament de polítiques efectives en favor de 
l'accessibilitat universal. 
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Territori amb data 15 de gener 
de 2020. 
 
Per tot l'exposat anteriorment, els grups municipals dels Socialistes i Ciutadans del 
Masnou proposa al Ple de l'Ajuntament del Masnou el següent: 
 
1.- Requerim realitzar un Pla Municipal d’Accessibilitat del Masnou i el seu 
corresponent desenvolupament per tal de coordinar i orientar les polítiques en 
relació a l’accessibilitat, l’espai urbà i la mobilitat dins el concepte d’accessibilitat 
universal. 
 
2.- Dins del Pla d’Accessibilitat, realitzar una diagnosi sobre l’estat actual de 
l’accessibilitat en els àmbits de competència municipal, itineraris urbans, 
equipaments públics. 
 
3.- Exigim l’aplicació de les mesures resultats del Pla Municipal d’Accessibilitat en 
tots els bens, entorns, productes i serveis que siguin possibles, en fomentar la 
sensibilitat i la conscienciació social mitjançant les accions necessàries en matèria 
d’accessibilitat. 
 
Per a això, proposem: 
 
3.1. Dins del procés de creació i el procés d’implantació del Pla Municipal 
d’accessibilitat, crear els mecanismes de participació i seguiment del pla amb els 
agents socials, públics i privats que tinguin relació amb el concepte d’accessibilitat 
universal. 
 
3.2. Fomentar la no discriminació de les persones amb discapacitat, vetllant pel principi 
d'igualtat d'oportunitats. Desenvolupar els espais i serveis de forma que poden ser 
utilitzats de manera autònoma per totes les persones i contribuir a el bé comú. 
 
3.3. Que s'ofereixi, dins de la formació contínua a les persones treballadores de 
l'Ajuntament, la possibilitat de formar-se en la llengua de signes, així es facilitaria l'accés 
als serveis locals al col·lectiu de persones sordes o amb discapacitat auditiva. 
 
3.4. Impulsar l'oferta lectora a la nostra biblioteca per a persones a diverses discapacitats. 
 
3.5. Crear espais d'oci i festius respectuosos amb totes les persones afectades per TEA i 
altres malalties de tipus neurològic. 
 
4. Ampliar i difondre tots els serveis que milloren l'accessibilitat del nostre poble donant 
igualtat d’oportunitat a les persones amb discapacitat. 
 
5. Publicar i donar difusió per tots els mitjans habituals municipals i a totes les entitats que 
es relacionen amb les persones discapacitades.” 
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Resultat: Aprovat per 20 vots a favor.  
 
Votació 
Els grups municipals d’ERC-AM-AM (9 regidors), Fem Masnou (3 regidors), PSC-CP (2 
regidors), JxCAT-UNITS (3 regidors), Cs (2 regidors) i CUP-AMUNT (1 regidor), hi voten 
a favor. 
 
8. - Moció presentada pels grups municipals de Fem Masnou i la CUP-AMUNT per 
impulsar mesures d'urgència en favor de les persones sense llar. 
 
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_202001231900060100_FH.mov&topic=9 

 
Acord:  
 
“A la ciutat de Barcelona, els registres dels equips de carrer i els recomptes realitzats per 
la Xarxa d’Atenció a les Persones Sense Llar mostren com, entre 2008 i 2018, el nombre 
de persones que dormen al carrer una nit qualsevol ha passat d’unes 650 a superar les 
1000. El darrer recompte realitzat el juliol d’aquest any per Arrels Fundació ho xifrava en 
1.195 persones dormint al carrer. 
 
Aquest fort creixement, provocat especialment per una alta precarietat del mercat laboral, 
combinat amb l’augment de preus del mercat de l’habitatge, ha suposat un col·lapse dels 
dispositius existents a la ciutat de Barcelona que està provocant una situació 
d'emergència molt preocupant. 
 
Al nostre poble en els darrers anys aquesta situació també ha anat en augment. El que 
fins fa poc era quelcom esporàdic, (veure persones dormint al carrer) avui és habitual. 
Per les preguntes realitzades al Ple per diferents grups municipals hem pogut saber que 
l’Ajuntament no disposa de cap recurs específic per poder oferir pernoctació a algunes 
d’aquestes persones. Alhora hem sabut que un dels recursos habituals és facilitar el seu 
trasllat a la ciutat de Barcelona on, com hem exposat, es troben amb una situació de 
col·lapse dels diferents dispositius, condemnant aquestes persones a perpetuar la seva 
situació, canviant només els carrers del nostre poble pels carrers de Barcelona. 
 
Aquesta pràctica de derivació dels pobles cap a la ciutat és habitual en el tractament que 
l’administració local fa del sensellarisme. Davant d’això les persones experimentades en 
el treball amb aquest col·lectiu recomanen tot el contrari: crear petits recursos municipals 
que puguin oxigenar la gran ciutat i abordar aquestes situacions des de la proximitat. 
Entenem que és responsabilitat de totes les administracions, també de la local, vetllar per 
evitar que el màxim de persones possible dormin al carrer. 
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Comunitat i Persones amb data 
15 de gener de 2020. 
 
Tenint en compte tot això, els grups municipals de Fem Masnou i la CUP-AMUNT 
proposen al Ple municipal l’assumpció dels següents acords: 
 

1. Modificar, sense demora, els protocols municipals d’atenció a les persones sense 
sostre, incloent les actuacions del protocol comarcal en situacions d’activació 
d’emergència per onada de fred, sempre que aquestes no contradiguin l'esperit i 
les mesures aprovades en aquesta moció. La modificació del protocol haurà 
d’evitar que es proposi i faciliti a les persones sense llar el seu trasllat a la ciutat 
de Barcelona com a única opció possible, vetllant per oferir-los l’opció d’anar allà 
on creguin més oportú. 
 

http://videoacta.elmasnou.cat/?meeting=video_202001231900060100_FH.mov&topic=9
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 La modificació del protocol haurà de reforçar el treball conjunt entre les  diverses 
 àrees del consistori per traçar una estratègia transversal basada en un 
 acompanyament integral de la persona sense llar. 
 

2. Elaborar un pla urgent d’emergència per atendre els propers mesos d’hivern 
aquestes situacions al nostre poble sense derivar-les a altres poblacions o 
administracions. 

 
3. Crear un recurs municipal, basat preferentment en la dotació de 4 habitatges (3 

usuaris màxim per habitatge), com a allotjaments de caràcter temporal destinats a 
resoldre situacions o necessitats residencials o de sostre transitòries i/o d'urgència 
preferentment sobre sòl de titularitat o de procedència municipal, tal i com fixa el 
Catàleg d’Instruments Polítiques Locals d’Habitatge. 

 
 Aquest recurs haurà de permetre atendre com a mínim la pernoctació de deu 
 persones sense llar i coordinar-se amb la resta de serveis del territori per donar 
 una assistència el màxim d’integral possible. L’estudi i implementació d’aquest 
 dispositiu haurà de concloure com a màxim a l’inici del gener de  2021. 
 

4. Com a mesura de prevenció per evitar que incrementi el nombre de persones 
sense llar, es treballarà per augmentar la dotació d'habitatge municipal, per 
augmentar l'oferta residencial a preu assequible, per a població amb problemes 
d'accés a un habitatge en condicions assequibles, població amb problemes per 
pagar un habitatge i/o població amb necessitats d'allotjament temporal i urgent. 
Facilitant així solucions residencials a famílies, col·lectius i persones individuals 
amb necessitats temporals i/o d'urgència. 
 

5. Comunicar aquests acords al Departament de Treball, Afers Social i Famílies de la 
Generalitat de Catalunya, a l’Ajuntament de Barcelona i a les associacions que 
treballen amb aquests col·lectius, especialment Arrels Fundació, la Creu Roja, 
Càritas i la Xarxa Popular d’Acollida del Masnou.” 

 
El president sotmet a votació les esmenes presentades pel Grup Municipal d’ERC-AM 
 
Resultat: Les esmenes queden rebutjades per 11 vots en contra i 9 vots a favor. 
  
Votació: 
El Grup Municipal d’ERC-AM-AM (9 regidors) hi vota a favor. 
 
Els grups municipals Fem Masnou (3 regidors), PSC-CP (2 regidors), JxCAT-UNITS (3 
regidors), Cs (2 regidors) i CUP-AMUNT (1 regidor), hi voten en contra. 
 
Resultat: Aprovat per 20 vots a favor.  
 
Votació 
Els grups municipals d’ERC-AM-AM (9 regidors), Fem Masnou (3 regidors), PSC-CP (2 
regidors), JxCAT-UNITS (3 regidors), Cs (2 regidors) i CUP-AMUNT (1 regidor), hi voten 
a favor. 
 
9. - Declaració institucional presentada pels grups municipals d'ERC-AM i JxCAT-
UNITS de rebuig a la resolució de la Junta Electoral Central respecte el M.H. 
President de la Generalitat Quim Torra i l'eurodiputat Oriol Junqueras. 
 
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_202001231900060100_FH.mov&topic=10  
  

 
 

http://videoacta.elmasnou.cat/?meeting=video_202001231900060100_FH.mov&topic=10
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Acord:  
 
“El passat divendres dia 3 de gener de 2020,  en un acord, la Junta Electoral Central 
pretén executar la inhabilitació del M.H. President de la Generalitat Quim Torra, malgrat 
no haver-hi sentència ferma, i deixar sense efecte la seva credencial de diputat electe del 
Parlament de Catalunya.  
 
Aquesta decisió d’un òrgan administratiu, no judicial, és clarament contrària al que 
determina tant l’Estatut de Catalunya com el Reglament del Parlament de Catalunya 
respecte els motius de cessament del President del nostre país. 
 
En la mateixa sessió, la Junta Electoral Central també va acordar que l’eurodiputat Oriol 
Junqueras no pot tenir aquesta condició, malgrat la sentència del Tribunal de Justícia de 
la Unió Europea que va dictaminar en data 19 de desembre de 2019 que hauria d’haver 
pogut recollir l’acta d’eurodiputat i que tenia immunitat per aquesta raó.  
 
Aquestes dues resolucions d’un òrgan administratiu depenent de l’Estat Espanyol 
s’afegeixen a la llarga llista d’electes i institucions del nostre país que pateixen persecució 
per part d’instàncies administratives i judicials de l’Estat espanyol pel sol fet de defensar 
el dret d’autodeterminació de Catalunya. 
 
Els Ajuntaments catalans i els seus electes també patim aquesta persecució i hem estat 
al costat de les nostres institucions en la denúncia de la persecució judicial i per trobar 
una solució política al procés. 
 
És per això, que el Ple del nostre Ajuntament pren els següents ACORDS: 
 
PRIMER.- Rebutjar la resolució de la Junta Electoral Central per la qual s’intenta executar 
la inhabilitació del M.H. President de la Generalitat Quim Torra i s’ordena la retirada de la 
seva credencial de diputat. Rebutjar també la resolució del Tribunal Suprem de data 10 
de gener que denega la petició de suspensió de la resolució de la JEC. Les esmentades 
resolucions vulneren tant l’Estatut d’Autonomia de Catalunya com el Reglament del 
Parlament de Catalunya.  
 
SEGON.- Rebutjar la resolució de la mateixa Junta Electoral Central en què nega la 
condició d’eurodiputat a Oriol Junqueras, malgrat la recent sentència del TJUE en què es 
dictamina que hauria d’haver recollit l’acta d’eurodiputat i, per tant, tindria immunitat 
parlamentària. A més, en data 5 de gener, el Parlament Europeu ha reconegut com a 
eurodiputats al propi Oriol Junqueras, Carles Puigdemont i Toni Comín. 
 
Alhora, rebutjar la resolució de la Sala Segona del Tribunal Suprem de data 9 de gener 
per la que s’acorda que no procedeix la llibertat de l’eurodiputat Oriol Junqueras, 
mantenint la seva inhabilitació per considerar que està condemnat en ferm. Aquesta 
resolució impedeix recollir l’acta d’eurodiputat i fer efectiva la sentència del TJUE que li 
reconeix la immunitat, vulnerant els seus drets com a electe. 
 
TERCER.- Donar suport a les propostes de resolució aprovades pel Parlament de 
Catalunya el proppassat dia 4 de gener, així com les actuacions que des del Govern de la 
Generalitat i des del Parlament de Catalunya es prenguin per defensar tant els drets del 
President com dels eurodiputats que són a la presó o a l’exili. 
 
QUART.- Instar l’Estat espanyol a trobar una solució política al procés que viu el nostre 
país. S’ha de posar fi a la repressió, la judicialització i la persecució d’electes, 
representants de la societat civil i institucions que, a més de no aportar solucions, 
allunyen l’acord polític. 
 
CINQUÈ.- Reclamar la posada en llibertat dels presos i preses polítics, el lliure retorn dels 
exiliats i exiliades i la plena garantia en l’exercici i defensa dels drets civils i polítics dels 
ciutadans i ciutadanes de Catalunya. 
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SISÈ.- Mantenir el compromís com a electes locals a seguir defensant el dret a 
l’autodeterminació de Catalunya, el dret a què siguem els catalans els qui decidim el 
nostre futur per mitjans polítics pacífics i democràtics. 
 
SETÈ.- Comunicar els presents acords a la Presidència del Parlament de Catalunya, a la 
Presidència de la Generalitat de Catalunya, a la Presidència del Congrés dels Diputats, a 
la Presidència del Govern de l’Estat, a la Presidència del Parlament Europeu, als 
municipis agermanats i a les entitats municipalistes de Catalunya. I donar a conèixer el 
contingut d’aquesta moció a la ciutadania del nostre municipi per aquells mitjans que es 
creguin oportuns.” 
 
Resultat: Aprovat per 16 vots a favor i 4 vots en contra.  
 
Votació 
Els grups municipals d’ERC-AM-AM (9 regidors), Fem Masnou (3 regidors), JxCAT-
UNITS (3 regidors) i CUP-AMUNT (1 regidor), hi voten a favor. 
 
Els grup municipals del PSC-CP (2 regidors) i Cs (2 regidors), hi voten en contra. 
 
L’alcalde aixeca la sessió de la qual, com a secretari general, estenc aquesta acta i la 
certifico a l’efecte que en quedi constància degudament, la qual firma el president amb 
mi. 
 

 
 


