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Relació de propostes del Ple Municipal en sessió extraordinària i urgent de 
l'Ajuntament del Masnou del dia 6 de març de 2019. 
 
1. - Ratificació de la urgència de la sessió del Ple. 
 
El passat 28 de febrer de 2019 es va elevar al Ple per a la seva inclusió per urgència 
l’expedient “Aprovació de l’establiment del servei d’aparcament públic subterrani per a 
vehicles a l’Illa Centre”. En l’esmentat expedient, s’incloïa l’aprovació de la memòria 
justificativa, el projecte d’establiment i el reglament del servei d’aparcament públic 
subterrani per a vehicles a l’Illa Centre. 
 
Es va sotmetre a debat i aprovació l’expedient, sense que aquest fos aprovat. 
 
Aquest assumpte és d’especial rellevància atès que l’interès general aconsella no 
demorar el procés de tramitació de l’establiment del servei, ja que existeix una demanda 
ciutadana explícitament formulada en diverses ocasions de posta en marxa de 
l’aparcament, tant pel que fa a usos residencials com comercials (no només en el mateix 
sector de l’Illa Centre, sinó en tots els establiments del centre de la Vila). 
 
Ahir va tenir lloc una sessió de la Comissió Informativa de Serveis Generals per 
dictaminar aquest assumpte. 
 
Com a Alcalde, considero imprescindible portar aquest expedient a aprovació del Ple de 
forma extraordinària i urgent. Així mateix, s’incorporen a l’ordre del dia d’aquest Ple 
assumptes del passat Ple ordinari del mes de febrer que van quedar pendents de tractar, 
tal i com es va acordar en la reunió de Portaveus que va tenir lloc a la finalització de 
l’esmentat Ple ordinari. 
 
En virtut de tot el que s’ha exposat, es proposa, al Ple, l’adopció de l’acord següent:  
 
Únic. Declarar la urgència de la sessió. 
 
2. - Establiment del servei de l'aparcament públic subterrani per a vehicles a l'Illa 
Centre. 
 
VISTOS la memòria justificativa, el projecte d'establiment i el projecte de reglament del 
servei relatius a l'expedient per a l'establiment del servei d’aparcament públic subterrani 
per a vehicles situat a la plaça pública resultant de la promoció urbanística de l'Illa Centre, 
incoat per Decret d’aquesta Alcaldia de data 28 de juny de 2018. 
 
ATÈS que el servei públic esmentat forma part de les competències en matèria de tràfic, 
estacionament de vehicles i mobilitat que es recullen a l’article 25.2.g) de la Llei 7/1985, 
de 2 d'abril, de bases del règim local, i que l’apartat d) del mateix article recull la 
competència municipal sobre infraestructures viàries i equipaments de la seva titularitat. 
 
ATÈS que de la documentació esmentada es deriva que és procedent establir el servei 
d’aparcament públic subterrani per a vehicles situat a la plaça pública resultant de la 
promoció urbanística de l'Illa Centre, assumit per l'Ajuntament; 
 
ATÈS que la documentació preparada compleix les determinacions que assenyala l'article 
159 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats 
i serveis dels ens locals (ROAS); 
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VIST l’informe conjunt elaborat per Secretaria i Intervenció, en el que s’informa 
favorablement l’expedient de l'establiment del servei d’aparcament públic subterrani per a 
vehicles situat a la plaça pública resultant de la promoció urbanística de l'Illa Centre, així 
com la memòria justificativa, el projecte d'establiment i el projecte de reglament del servei; 
 
VIST l’informe del Gerent municipal en què proposa la tramitació de l’expedient 
d’establiment d’aquest servei; 
 
ATÈS que el tràmit procedent és que el Ple municipal prengui en consideració la iniciativa 
esmentada i l'expedient se sotmeti a informació pública durant el termini de trenta dies, 
prèviament a l'aprovació definitiva, tal com determina l'article 160 del ROAS; 
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Serveis Generals extraordinària i 
urgent amb data 5 de març de 2019. 
 
En virtut de tot el que s’ha exposat, es proposa al Ple de la corporació, l’adopció dels 
acords següents: 
 
Primer. Aprovar inicialment l'establiment del servei d’aparcament públic subterrani per a 
vehicles situat a la plaça pública resultant de la promoció urbanística de l'Illa Centre, així 
com la memòria justificativa, el projecte d'establiment i el projecte de reglament del servei 
adjunts. 
 
Segon. Sotmetre a informació pública l’expedient per un termini de 30 dies hàbils, 
mitjançant la inserció dels anuncis corresponents al Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona (BOPB), al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), al tauler 
d’edictes electrònic de l’Ajuntament (e-Tauler) i al portal de transparència del web 
municipals, 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 a la Gerència municipal, situat a les dependències de la 
Casa de la Vila, al passeig de Prat de la Riba, número 1, del Masnou (Barcelona, 08320), 
de dilluns a divendres de 8:30 a 14:00 hores i al tauler d’edictes electrònic de 
l’Ajuntament. 
 
Tercer. Considerar aprovat definitivament, en el cas que no es presenti cap al·legació o 
reclamació, l'establiment del servei d’aparcament públic subterrani per a vehicles situat a 
la plaça pública resultant de la promoció urbanística de l'Illa Centre, així com la memòria 
justificativa, el projecte i el reglament adjunts sense necessitat de cap tràmit ulterior, i 
procedir a continuació a la publicació del text íntegre d’aquests tres documents al BOPB i 
a lliurar sengles exemplars del reglament del servei, juntament amb el testimoni fefaent 
d'aquests acords, a la Generalitat i a l'Administració de l'Estat. 
 
3. - Declaració institucional presentada pel Grup Municipal d'ICV-EUiA sobre el 
desbloqueig immediat del vaixell d'Open Arms retingut al Port de Barcelona 
 
El dia 8 de gener el vaixell d’Open Arms hauria d'haver sortit del port de Barcelona en 
direcció a la zona SAR de Líbia per continuar amb la seva tasca d’observació de la 
vulneració de dret al Mediterrani. No obstant, la Capitania Marítima, depenent del 
Ministeri de Foment, ha bloquejat el vaixell al port al·legant que incompleix diversos 
preceptes de la normativa marítima. 
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El Ministeri de Foment afirma que ha denegat la sortida fins que no es garanteixi que 
existeix un acord pel desembarcament dels auxiliats amb les autoritats responsables de 
la zona SAR. Una cosa que és improbable que succeeixi avui, doncs ni Itàlia, ni Líbia ni 
Malta faciliten aquests acords. Per tant, s'està exigint a Open Arms una cosa que saben 
que no pot garantir que succeeixi. 
 
En les darreres hores, associacions de jutges com Jutges per la Democràcia, de fiscals 
com la Unión Progressista de Fiscals, d’advocats com la Subcomissió d’Estrangeria del 
Consell General de l’Advocacia Espanyola, i diferents experts en Dret Marítim han 
denunciat que el bloqueig a Open Arms és infundat perquè s’exigeixen a I’ONG requisits 
impossibles de complir. L’incompliment dels Estats de la UE de les seves obligacions en 
I’auxili no es pot atribuir a qui precisament presta aquest auxili. I menys, quan qui ho fa és 
la ciutadania organitzada suplint les obligacions en drets humans dels Estat. 
 
Des del 2017, la majoria d’ONG humanitàries de rescat han finalitzat les seves actuacions 
al Mediterrani i des de I’estiu 2018, no hi ha presència d'ONGs al Mediterrani central, a 
causa del tancament dels ports d'ItàIia i de Malta i la criminalització i bloqueig de les 
embarcacions de les ONGs humanitàries de rescat. 
 
El Mediterrani s’ha convertit avui en la frontera més perillosa del món, amb més de 
17.000 persones mortes en els últims 5 anys. AI Ilarg de l’any 2018 s’hi han comptabilitzat 
més de 2.000 persones ofegades. No obstant, l’absència en els darrers mesos d’ONG a 
les costes líbies fa sospitar que la xifra real de morts podria ser molt més elevada. 
 
No se’ns escapa que aquests fets es produeixen enmig d’una onada de criminalització 
cap a aquells que gosen actuar i denunciar les violacions de Drets Humans a les 
fronteres de la Unió Europea. En són exemple, les acusacions contra els bombers de 
Proemaid a Grècia que finalment van ser absolt, la causa judicial encara oberta contra 
I’activista pels Drets Humans a la frontera sud Helena Maleno o el segrest del vaixell 
d’Open Arms a l’ItàIia de Salvini ordenat per la Fiscalia de Catània. En aquesta ocasió, la 
criminalització i bloqueig a les tasques dels defensors de drets humans ja no es produeix 
lluny de les nostres fronteres, sinó que succeeix dins l’Estat Espanyol. Al port de la ciutat 
de Barcelona. 
 
El govern de la ciutat sempre ha estat al costat dels que salven vides. Com exemple, els 
Convenis subscrits l’any 2016 i 2017 amb Open Arms, però també amb altres 
organitzacions que fan tasques d'observació i salvament com Save The Children. Des de 
I’inici de les seves activitats de rescat Open Arms ha donat assistència a més de 59.000 
persones a la deriva que fugien de la guerra, la persecució o la pobresa. Sense el 
recolzament i la protecció ofertes per Open Arms, moltes d’aquestes persones (la majoria 
no sap nedar ni ha vist mai el mar), s’haurien ofegat. 
 
Atès que la ciutadania de Barcelona ha manifestat en diferents ocasions la voluntat de 
que Barcelona sigui una Ciutat Refugi, exigint als Estats el compromís amb les vies legals 
i segures, a través de mobilitzacions massives com la del passat 18 de febrer de 2017. 
 
Atès que en data 28 de setembre de 2018, el Plenari del Consell Municipal de 
I’Ajuntament de Barcelona, va ATORGAR la Medalla al Mèrit Cívic a la Fundació PROA 
(Proactiva Open Arms) per la seva tasca humanitària i la seva implicació en la defensa i 
protecció dels drets humans. 
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Atès que l’Ajuntament de Barcelona té un Conveni vigent amb Proactiva Open Arms que 
inclou a més del suport econòmic tasques de suport institucional per garantir que la seva 
actuació es pot realitzar amb seguretat jurídica. 
 
Es per tot això, que el grup d'ICV-EUiA del Masnou proposa al Ple de la corporació  
I’assumpció dels següents acords: 
 
Primer.- Instar al Ministeri de Foment al desbloqueig immediat del vaixell d’Open Arms 
retingut al Port de Barcelona perquè pugui seguir realitzant la seva tasca d’observació i 
denúncia de vulneracions de drets humans i salvament de vides humanes tal i com I’ha 
vingut desenvolupant fins ara. 
 
Segon.- Instar al Govern de l’Estat a denunciar at Tribunal Internacional del Mar 
(Hamburg) els incompliments del Dret Marítim per part dels Estats de la Zona SAR: Líbia, 
Itàlia i MaIta. 
 
Tercer.- Instar al Govern de l’Estat a oferir vies legals i segures a les persones refugiades 
complint amb els compromisos de l’Estat Espanyol a la UE de reassentament i 
reubicació, així com oferint la possibilitat de demanar asil a consolats i ambaixades. 
 
Quart.- Comunicar el suport d’aquest Plenari a les tasques de I’ONG Open Arms, així 
com a les altres ONG i defensors de drets humans que han estat perseguits i 
criminalitzats per realitzar les seves activitats. 
 
4. - Declaració institucional presentada pels grups municipals del PSC-CP i ERC-
AM-MES, promoguda pels sindicats UGT i CCOO en suport a la vaga del dia 8 de 
març, Dia de la Dona Treballadora i altres mesures. 
 
Amb la recuperació de la democràcia al nostre país i el reconeixement exprés de la 
igualtat com a dret fonamental en la Constitució, en la normativa comunitària europea i en 
la legislació internacional, vam emprendre el camí cap a l’equiparació dels drets de les 
dones. Tot i que aquest camí és lent i defectuós, ha esperonat l’assoliment d’avenços 
significatius i ha fet irrenunciable l’objectiu d’assolir la plena igualtat entre dones i homes. 
 
Quatre dècades després, malgrat els avenços aconseguits, persisteixen les desigualtats 
històriques que han donat lloc a la discriminació de les dones en tots els àmbits de la 
vida. A més, hem assistit a un període de crisi econòmica en què els drets de les dones 
han patit una regressió, al mateix temps que veiem com sorgeixen moviments 
reaccionaris l’objectiu dels quals és eliminar els importants avenços assolits. 
 
Davant d’aquesta conjuntura, i conscients que hi ha importants interessos i resistències 
en contra de la plena equiparació de drets de les dones en la nostra societat, que, amb 
arguments intolerables, pretenen destruir els èxits que amb tantíssim esforç s’han anat 
conquerint, considerem que ens trobem en un moment decisiu. La nostra lluita històrica 
per la igualtat s’ha d’alçar amb força renovada per exigir amb més intensitat, 
contundència i fermesa els nostres drets. I en aquesta lluita, homes i dones, conscients 
de la desigualtat existent, hem d’unir-nos ara més que mai. La consecució de la igualtat 
efectiva entre dones i homes ha de ser un ferma compromís. 
 
Condemnem totes les formes de violència masclista, en què l’expressió més brutal, 
repulsiva i intolerable són els assassinats de les dones pel fet de ser dones, les 
agressions sexuals, l’assetjament sexual i l’assetjament per raó de sexe, que, de manera 
quotidiana, pateixen dones i nenes, així com totes aquelles altres formes de violència 
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contra les dones en tots els àmbits: a la llar, al carrer i a la feina. Cal combatre, a tots els 
nivells i en tots els àmbits i escenaris, la invisibilitat de la violència masclista, la seva 
normalització social i les manifestacions i les estratègies de suport, de reforç i de 
perpetuació d’aquesta violència. 
 
Condemnem, així mateix, totes les formes de desigualtat i de discriminació que pateixen 
les dones en l’àmbit familiar, social, polític i econòmic. Destaquem les que tenen lloc en el 
món del treball: en l’accés a l’ocupació, en la segregació ocupacional i en les condicions 
de treball, a causa de la desigualtat salarial i la precarietat que pateixen les dones; a 
causa de l’absència de mesures eficaces que garanteixin la conciliació i la 
corresponsabilitat en la vida personal, laboral i familiar; a causa de la manca de 
reconeixement del treball remunerat i del no remunerat, i a causa de l’absència d’un 
sistema de protecció social igualitari. 
 
Instem el conjunt de la societat a participar activament en les mobilitzacions que es duran 
a terme per aconseguir el dret ple i efectiu a la igualtat de totes les dones, per denunciar 
qualsevol vulneració dels drets constitucionals i per posar fi tant al retrocés experimentat 
en aquest àmbit en l’última dècada com a les amenaces del sector del patriarcat més 
encarcarat i arcaic. 
 
ACORDS 
 
1. Donar suport a la vaga laboral convocada per CCOO i UGT el dia 8 de març, i sumar-
nos a les concentracions previstes per al mateix dia, a les places i portes dels 
ajuntaments. 
 
2. Donar suport a la vaga de consum, a la vaga de cures i a la vaga d’estudiants del dia 8 
de març. 
 
3. Defensar el treball estable i de qualitat i la derogació de la reforma laboral. No a l’ús 
fraudulent de la contractació a temps parcial, la temporalitat injustificada i les hores extres 
no pagades. 
 
4. Defensar la pujada dels salaris i de les pensions, garantint la recuperació del poder 
adquisitiu, especialment dels més baixos, i un Salari Mínim de conveni de 14.000 Euros. 
 
5. Avançar en l’eliminació de les violències masclistes, garantint l’estricte compliment de 
les mesures acordades en el Pacte d’Estat contra la violència de gènere i assegurar-ne 
l’impacte en la millora de la situació de les dones que pateixen aquesta violència. 
 
6. Fer efectiu el diàleg social i impulsar la negociació col•lectiva, incrementar les 
polítiques actives d’ocupació, exigir plans d’igualtat a totes les empreses ampliant el seu 
àmbit d’aplicació legal a empreses de menys de 250 treballadors i treballadores, així com 
l’adopció de mesures d’acció positiva destinades a eliminar la discriminació i la 
desigualtat en l’ocupació i en la protecció social. 
 
7. Reforçar i garantir els instruments i els recursos de vigilància, control i sanció de 
l’autoritat laboral per complir de manera efectiva el principi d’igualtat en l’àmbit laboral. 
 
8. Adoptar mesures i polítiques que garanteixin la corresponsabilitat efectiva entre dones i 
homes per repartir equitativament les responsabilitats familiars i fer possible la 
compatibilització de la feina i de les cures sense efectes negatius per a les dones, com 
ara equiparant el permís de paternitat amb el de maternitat, entre d’altres. 
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9. Aprovar una llei de transparència salarial que contribueixi de manera eficaç a combatre 
la bretxa salarial i que elimini, per tant, la discriminació retributiva entre homes i dones. 
 
10. Adoptar mesures i polítiques dirigides a aconseguir la representació paritària als 
òrgans de representació i de decisió del conjunt de les estructures socials, econòmiques i 
polítiques de la nostra societat. 
 
11. Posar en marxa un model educatiu igualitari i enfortir els serveis públics, especialment 
en educació, sanitat i serveis socials, així com garantir l’existència i la viabilitat de les 
infraestructures públiques per proporcionar atenció i cures de qualitat, accessibles i 
adequades per als nens i nenes, especialment de 0 a 3 anys, i les persones grans i/o en 
situació de dependència. 
 

12. Ratificar el Conveni 189 de l’OIT sobre el treball digne de les treballadores de la llar i 
garantir que Espanya aprovi el Conveni internacional sobre l’eliminació de la violència i 
l’assetjament en el món del treball. 
 
5. - Declaració institucional presentada pel Grup Municipal d'ICV-EUiA de suport a 
la Vaga Feminista 8 de març 
 

El 8 de Març, les dones de tot el món estem convocades a la VAGA FEMINISTA. 
 
Cada 8 de març celebrem l'aliança entre dones per a defensar els nostres drets 
conquerits. Ens precedeix una llarga genealogia de dones activistes, sufragistes i 
sindicalistes. Les que van portat la Segona República, les que van lluitar a la Guerra 
Civil, les que van combatre el colonialisme i les que van formar part de les lluites 
antiimperialistes. No obstant això, sabem que encara no és suficient: queda molt per fer 
i nosaltres seguim lluitant. 
 
La sororitat és la nostra arma; és l'acció multitudinària la que ens permet seguir avançant. 
La data del 8 de març és nostra, és internacional i és reivindicativa. 
 
Les nostres identitats són múltiples, som diverses. Vivim als pobles i a les ciutats, 
treballem en l'àmbit laboral i en el de les cures. Som paies, gitanes, dones amb diversitat 
funcional, migrades i racialitzades. Les nostres edats són totes i ens sabem lesbianes, 
trans, bisexuals, inter, queer, hetero... Som les que no hi són: som les assassinades, som 
les preses, som les que es van quedar al mar, som les que es van quedar a les fronteres. 
Som TOTES. " 
 
Davant d'aquesta marea de força, pensament i canvi que representa la Vaga Feminista, 
i que omple les places i els carrers, les institucions hem d'estar a l'alçada. Hem 
d'incorporar canvis, amb urgència, sense excuses, sense dilacions i amb compromís 
polític i pressupostari.  
 
Els ajuntaments tenim competències en algunes de les reivindicacions del manifest. 
 
Cal aportar aquestes reivindicacions als Ajuntaments. 
 
Per totes les raons exposades, es proposa al ple l'adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Donar suport al Manifest de la Vaga Feminista 8 de Març a Catalunya 
(https://www.vagafeminista.cat/manifest-8m(). 
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Segon.- Realitzar una avaluació del pressupost de l'Ajuntament i de les contractacions 
realitzades per l'Ajuntament des d'una perspectiva de gènere per a corregir la bretxa 
salarial i evitar condicions de precarització, així com conèixer el pressupost exacte que 
l'Ajuntament dedica a polítiques d'igualtat. Realitzar una avaluació de les contractacions 
realitzades per l'ajuntament en sectors feminitzats i de cures (neteja d'edificis, Servei 
d'atenció domiciliària, llars d'infants, entre altres) i comparar-les amb sectors 
masculinitzats (autobusos, manteniment, obres, entre d'altres) per igualar les condicions 
salarials i evitar condicions de precarització (hores contractades, desplaçaments, 
temporalitat, entre d'altres). Aquesta avaluació es farà amb un grup de treball creat a tal 
efecte i amb la presència d'entitats de dones del municipi. 
 
Tercer.- Expressar el rebuig del ple vers les manifestacions públiques contra la 
despenalització total de l'avortament així com expressar el suport a la seva legalització, 
incloent-hi les menors d'edat, i cobertura gratuïta en el sistema de la sanitat pública. 
 
Quart.- Assegurar que tot l'alumnat del municipi participarà en un programa per la 
diversitat sexual i afectiva així com en un de coeducació abans de finalitzar l'educació 
obligatòria. Promoure o donar suport a una xarxa d'educadors i educadores per la no 
discriminació, afegint una partida en els propers pressupostos per a tal efecte. 
 
Cinquè.- Assegurar la paritat tant en els testimonis, com en les xerrades i les cites per la 
recuperació de la memòria històrica, donant protagonisme de les dones i de les seves 
lluites així com mantenir el record de les que ja no hi són: Veritat, justícia, reparació i no 
repetició. 
 
Sisè.- Vetllar per la representació de les dones migrades, amb capacitats diverses, 
LGTBI+, racialitzades i Ilegides com a musulmanes en el personal contractat de la 
institució i que aquests col•lectius també estiguin representades en els òrgans de decisió i 
comissions. 
 
Setè.- Vetllar pel reconeixement públic de la figura de la dona (anònima o no) a través de 
la creació d'un grup d'estudi al Consell de Patrimoni sobre feminisme que estudiarà de 
quina manera podrà l'Ajuntament reivindicar la figura de la dona en el municipi des d'un 
punt de vista de reconeixement social i cultural. 
 
Vuitè.- Informar al ple de l'Ajuntament del destí previst per al 2019 dels diners procedents 
de l'Estat del Pacte contra la Violència de Gènere. 
 
 
 
 
 
 


