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Relació de propostes del Ple Municipal en sessió ordinària de l'Ajuntament del 
Masnou del dia 17 de novembre de 2022. 
 
1. - Aprovació, si escau, de l'esborrany de l'acta del Ple ordinari del 20 d'octubre de 
2022. 
 
2. - Informacions i comunicacions de l'Alcaldia. 
 
3. - Donar compte dels decrets d'Alcaldia. 
 
4. - Donar compte de l'informe d'Intervenció d'avaluació de compliment d'objectius 
de la LO 2/2012 respecte al seguiment del tercer trimestre del pressupost 2022 amb 
motiu de la seva remissió al Ministeri d’Hisenda i Funció Pública. 
 
Primer. Donar compte informe d’Intervenció 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 tercer trimestre del pressupost 2022, el qual es transcriu a continuació: 
 
“INFORME DE CONTROL PERMANENT NO PLANIFICABLE SOBRE L’AVALUACIÓ 
DE COMPLIMENT D’OBJECTIUS DE LA LO 2/2012, RESPECTE AL SEGUIMENT DEL 
TERCER TRIMESTRE DEL PRESSUPOST 2022 AMB MOTIU DE LA SEVA REMISSIÓ 
AL MINISTERI D’HISENDA 
 
Antecedents: 
 
Primer: 
La Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat 
financera, (en endavant LOEPSF), regula el principi de transparència com a base del 
funcionament de les Administracions Públiques, i per això resulta clau el rendiment de 
comptes i el control de la gestió econòmica per a contribuir a generar confiança en el 
correcte funcionament del sector públic. 
L'article 6 de la LO 2/2012, de 27 d'abril, es recull el principi de transparència i que les 
Administracions Públiques subministraran tota la informació necessària per al compliment 
de les disposicions d'aquesta llei.  
Considerant que el desenvolupament reglamentari a què es refereix l’esmentat article de 
la LOEPSF, l’ha realitzat el Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, a través de 
l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, modificada per l’Ordre HAP/2082/2014, i en 
concret, sobre les obligacions trimestrals de subministrament d’informació, s’ha recollit a 
l’article 16. 
De conformitat amb el regulat al mencionat article 16 de l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 
d’octubre, l’Ajuntament ha complert amb l’obligació de remissió de subministrament de la 
informació trimestral corresponent al tercer trimestre de 2022, en temps i forma, el dia 27 
d’octubre de 2022, havent-se tramès la totalitat de la informació requerida pel Ministeri 
d’Hisenda i Administracions Públiques a través de la plataforma telemàtica habilitada a 
l’”Oficina Virtual de les Entitats Locals” d’acord amb la informació obrant en aquest 
moment. 
 
Segon: 
El Consell de Ministres, de data 06 d’octubre de 2020, va aprovar un Acord per establir el 
límit de la regla de despesa no financera de l’Estat pel 2021 per tal d’assentar les bases 
per la reconstrucció social i econòmica del país amb una xifra que no admet una 
comparació homogènia amb exercicis anteriors amb el context de pandèmia en el es va 
elaborat.  
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Així mateix, el mateix acord, contemplava la supressió de les regles fiscals en 2020 i 
2021, mesura extraordinària que es va adoptar, com s’ha dit, en un escenari de 
pandèmia, amb l’objectiu de posar a disposició del conjunt de les administracions 
públiques totes les eines possibles per fer front a l’emergència sanitària i al mateix temps, 
permetre una flexibilitat fiscal que permetés a la vegada, impulsar la recuperació 
econòmica i social. 
Per aquet motiu, el Govern va sol·licitar al Congrés l’apreciació de si Espanya es trobava 
en aquesta situació d’emergència que permetés adoptar les mesures excepcionals 
contemplades en la Constitució i en la Llei d’Estabilitat.  
El Congrés dels Diputats, en el Ple de 20 d’octubre de 2020, va apreciar aquesta situació. 
Posteriorment, el Consell de Ministres, de data 27 de juliol de 2021, va acordar sol·licitar 
al Congrés dels diputats l’apreciació de la situació d’emergència extraordinària prevista a 
l’article 135.4 de la Constitució, que comporta la pròrroga de la suspensió de les regles 
fiscals per a l’exercici 2022. 
El Congrés dels Diputats, en el Ple de 13 de setembre de 2021, ha apreciat aquesta 
situació. 
Com a conseqüència de la suspensió de les regles fiscals, les entitats locals poden fer ús 
dels seus romanents i contribuir així a la recuperació econòmica i social. No obstant això, 
es recomana destinar el romanent de tresoreria per a despeses generals al finançament 
de despeses de caràcter no recurrent atès que el romanent és un recurs no recurrent. 
Amb caràcter previ, cal tenir en compte els criteris generals d’utilització del romanent de 
tresoreria per despeses generals de signe positiu que es detallen a l’apartat 13 de la nota 
informativa de la Direcció General de Política Financera, Assegurances i Tresor, de 24 de 
gener de 2022 sobre el règim de tutela financera dels ens locals per a l’exercici 2022 i 
que són: 

1) Sanejament de les obligacions o devolucions d’ingressos pendents d’aplicar al 
pressupost. 

2) Compliment dels compromisos de despesa assumits per l’existència de romanents 
de crèdit incorporables. 

3) Compliment del termini legal de pagament a proveïdors 
4) En darrer terme, es recomana destinar-ho a reduir endeutament en termes nets. 

La suspensió de les regles fiscals, per tant, no suposa que desaparegui la responsabilitat 
fiscal, motiu pel qual s’analitzen igualment en aquest informe. 
 
Tercer: 
Per tot el que s’ha exposat, es dona compte al Ple de la informació de l’execució del 
pressupost 2022, pel que fa al tercer trimestre, en termes acumulats, comunicada pel 
compliment de les obligacions de subministrament d’informació previstes a la LOEPSF, 
d’acord amb els formularis remesos que s’adjunten com annexos a l’expedient d’on es 
desprenen les següents dades en relació al compliment de l’objectiu d’estabilitat, de la 
regla de la despesa i del límit del deute. 
 
Fonaments de dret: 
 Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat 

Financera 
 Ordre HAP/2082/2014, de 7 de novembre, per la que es modifica la Ordre 

HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la que es desenvolupen les obligacions de 
subministrament d’informació previstes a la LO 2/2012. 

 Reglament UE Nº 549/2013, del Parlament Europeu i del Consell de 21 de maig de 
2013, relatiu al Sistema Europeu de Comptes Nacionals i Regionals de la Unió 
Europea (SEC-10).  
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Avaluació del compliment de l’objectiu d’Estabilitat Pressupostària: 
L’elaboració, aprovació i execució dels pressupostos i demés actuacions que afectin a les 
despeses i ingressos de les Entitats Locals hauran de realitzar-se sota el compliment del 
principi d’estabilitat pressupostària. 
L’objectiu d’estabilitat pressupostària, s’identifica amb una situació d’equilibri o superàvit 
computada, al llarg del cicle econòmic, en termes de capacitat de finançament d’acord 
amb la definició continguda al Sistema Europeu de Comptes Nacionals i Regionals (SEC-
10). 
 
L’avaluació del compliment de l’objectiu d’estabilitat amb motiu de la previsió de la 
liquidació del pressupost de 2022, una vegada realitzats els ajustaments SEC-10, que 
seguidament es detallen, presenta el següent resultat: 
 

Pressupost 

inicial
Prev liquidació

GR000a Ajust per recaptació ingressos Capítol 1 -44.334,60 € -161.527,52 €

GR000b Ajust per recaptació ingressos Capítol 2 212.011,26 € -24.328,07 €

GR000c Ajust per recaptació ingressos Capítol 3 -128.121,59 € -167.114,26 €

GR001 (+) Ajust per liquidació PTE - 2008 0,00 €

GR002 (+) Ajust per liquidació PTE - 2009 0,00 €

GR002b (+) Ajust per liquidació PTE d'exercicis diferents a 2008 y 2009 295.607,17 € 293.236,00 €

GR006 Interessos 0,00 €

GR006b Diferències de canvi

GR015 Ajust per grau d'execució de despesa 568.296,24 € 0,00 €

GR009 Inversions realitzades per compta de la Corporació Local
1

GR004 Ingressos per vendes d'accions (privatitzacions)

GR003 Dividends i Participació en beneficis

GR016 Ingressos obtinguts del pressupost de la Unió Europea

GR017 Operacions de permuta financera (SWAPS)

GR018 Operacions de reintegrament i execució d'avals

GR012 Aportacions de capital a empreses públiques 0,00 €

GR013 Assumpció i cancel·lació de deutes d'empreses públiques

GR014

Despeses realitzades en l'exercici i pendents d'aplicació al 

pressupost corrent.
63.533,53 €

GR008 Adquisicions amb pagament aplaçat -229.869,17 €

GR008a Arrendament financer

GR008b Contractes d'associació públic privada (APP's)

GR010

Inversions realitzades per la corporació local per compta d'altre 

Administració Pública
2

GR019 Préstecs

GR020 Devolucions d' ingressos pendents d'aplicar a pressupost 0,00 €

GR021 Consolidació de transferències amb altres Administracions Públiques

GR099 Altres (1)

TOTAL AJUSTOS 903.458,47 € -226.069,49 €

Codi Descripció

Ajuntament
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En conseqüència, el resultat és de capacitat de finançament segons detall: 
 

Concepte 
Pressupost 

inicial 
Previsió 

liquidació 

INGRESSOS NO FINANCERS 26.368.827,05 26.578.971,38  

DESPESES NO FINANCERES 27.077.079,00 27.051.891,51  

SALDO OPERACIONS NO FINANCERES -708.251,95  -472.920,13  

AJUSTOS SEC ESTABILITAT 903.458,47  -226.069,49  

AJUSTOS PER OPERACIONS INTERNES   0,00  

CAPACITAT (+) / NECESSITAT (-) FINANÇAMENT SEC 195.206,52  -698.989,62  

 
Avaluació del compliment de la Regla de la despesa 
 
No s’avalua el compliment de la Regla de la despesa d’acord amb la LO 2/2012 al 
suspendre’s les regles fiscals per l’exercici 2022, per acord del Consell de Ministres de 27 
de juliol de 2021 i tenint en compte l’Acord del Congrés dels Diputats de 13 de setembre 
de 2021. 
 
Avaluació del nivell de deute viu al final del període. 
 
Per últim, s’informa sobre el nivell de deute viu al final del període, que es situa en:  
 

Deute viu al final del període 6.886.274,64 € 

DRN de cap. 1 a 5  25.477.631,54 € 

Ràtio endeutament 27,03% 

Límit  ≤110% 

 
Conclusió  
 
En el marc de la previsió d’execució pressupostària de l’exercici 2022, no es compleix 
l’objectiu d’estabilitat pressupostària. Aquest incompliment és merament informatiu al 
suspendre’s les regles fiscals per l’exercici 2021 i 2022 tal i com s’ha explicat en l’apartat 
antecedents.  
 
Sí es compleix amb el nivell de deute en el marc de previsió d’execució pressupostària de 
l’exercici 2022.  
 
Pel que fa a la Regla de la despesa, no s’avalua el seu compliment d’acord amb la LO 
2/2012 al suspendre’s les regles fiscals.” 
 
5. - Donar compte del compliment de l'article 116 ter de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, 
reguladora de les Bases de Règim Local, sobre la remissió del cost efectiu dels 
serveis exercici 2021, al Ministeri d'Hisenda i Funció Pública. 
 
Vist que l’article 116 ter de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del règim 
local estableix que totes les entitats locals calcularan abans del dia 1 de novembre de 
cada any el cost efectiu dels serveis que presten partint de les dades contingudes a la 
liquidació del pressupost general i, en el seu cas, dels comptes anuals aprovats de les 
entitats vinculades o depenents corresponents a l’exercici immediat anterior.  
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Vist que el càlcul del cost efectiu de cadascun dels serveis, es calcularà a partir dels 
costos directes e indirectes de cada Administració general i de cada un dels seus ens 
depenents/vinculats, per cadascun dels serveis. Identificant aquests costos amb les 
obligacions reconegudes i les operacions pendents d’aplicar a pressupost per determinats 
programes d’una entitat subjecte a règim pressupostari, i, a les despeses d’explotació 
reflectides en el compte de pèrdues i guanys en el cas que el servei es presti per una 
entitat subjecte al pla general empresarial. 
 
Vist que totes les entitats locals han de comunicar els costos efectius de cada un dels 
serveis al Ministeri d'Hisenda. 
 
Vist que l’Ordre HAP/2075/2014, de 6 de novembre, estableix els criteris de càlcul del 
cost efectiu dels serveis que presten les entitats locals en desenvolupament del previst a 
l’article 116 ter de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.  
 
Vist que els costos directes i indirectes han estat calculats sobre la base de les dades de 
la liquidació de 2021, que les dades corresponents a l’amortització de la inversió material 
s’han extret de l’inventari municipal i que les dades corresponents a les contraprestacions 
per gestió indirecta s’han obtingut de les manifestacions realitzades pels diferents 
concessionaris.  
 
Atès que l’Ajuntament ha complert amb l’obligació de remissió de subministrament de la 
informació, en temps i forma, el dia 31 d’octubre de 2022 a través de la plataforma 
telemàtica habilitada a l’Oficina Virtual de les Entitats Locals. 
 
És per això que es dona compte al Ple del càlcul del cost efectiu dels serveis que presta 
l’Ajuntament del Masnou a l’exercici 2021 d’acord amb l’ annex que s’adjunta. 
 
6. - Donar compte de l'informe sobre el compliment dels terminis previstos de 
pagament de les obligacions de l’Ajuntament del Masnou corresponent al tercer 
trimestre de 2022 i càlcul del període mig de pagament. 
 

El tresorer de la corporació ret compte de l’informe, el qual literalment diu: 
 

“Antecedents 
 

Primer.- El que es disposa en el següent informe és d’aplicació a tots els pagaments 
efectuats com a contraprestació en les operacions comercials entre empreses i 
l’Ajuntament del Masnou. L’àmbit objectiu són les operacions comercials corresponents a 
despeses corrents en béns i serveis, i inversions. Per tant, no s’inclouen les operacions 
que no estan basades en una relació comercial, tals com les derivades d’una relació 
estatutària o de personal. El destinatari del pagament ha de ser una empresa i, en 
conseqüència, queden exclosos els que es produeixen entre diferents entitats del sector 
públic. 
 
Segon.- S’acompanya l’annex I, relatiu a les mesures de lluita contra la morositat, on hi 
consta la informació relativa als pagaments realitzats en el trimestre, i també les factures 
pendents de pagament al final del trimestre, d’acord amb el compliment dels terminis 
previstos en la Llei 15/2010, de 5 de juliol, amb indicació dels realitzats dins i fora del 
termini legal de pagament. En aquest annex també es detallen els interessos de demora 
pagats en el període si fos el cas. A l’annex I també hi consten aquelles factures que a 
finals de trimestre hagin transcorregut més de tres mesos des de la seva anotació en el 
registre de factures i no s’hagin tramitat els corresponents expedients de reconeixement 
de l’obligació. 



 
 
 
RELACIÓ DE PROPOSTES DEL PLE MUNICIPAL 17 de novembre de 2022 

 
Núm. PLE2022000011  

 

Expedient núm. PLE2022000011  
   

A
C

T
S

10
05

 
v.

 2
01

7/
11

 

6 

Tercer.- S’acompanya l’annex II, on hi consta la mateixa informació que al punt anterior, 
però en format gràfic, i on es pot observar l’evolució de les principals magnituds relatives 
a l’informe sobre morositat en els últims un, dos i cinc anys. 
 
Quart.- S’informa sobre el compliment de la normativa vigent relativa al període mig de 
pagament a proveïdors d’acord amb el Reial Decret 635/2014, de 25 de juliol, que mesura 
el retard en el pagament del deute comercial en termes econòmics, com a indicador 
diferent respecte al període legal de pagament establert en la normativa relativa a les 
mesures de lluita contra la morositat (càlculs anteriors). Per al seu càlcul, actualment es 
té en compte el període transcorregut entre la data d’inici del còmput, que coincideix amb 
la data de reconeixement de l’obligació de la factura (data d’aprovació dels documents o 
certificacions) i la data del seu pagament material. 
 
Cinquè.- En relació amb els pagaments realitzats en el trimestre, i també les factures 
pendents de pagament al final del trimestre, d’acord amb el compliment dels terminis 
previstos en la Llei 15/2010, de 5 de juliol, amb indicació dels realitzats dins i fora del 
termini legal de pagament, també s’inclouen les dades corresponents a “Serveis 
Municipals del Masnou, Empresa Municipal, S.L.”, d’acord amb les dades proporcionades 
per la gerència d’aquesta empresa municipal. 
 
Sisè.- Sense perjudici de la seva possible presentació i debat en el Ple Municipal, aquest 
informe s’ha de remetre als òrgans competents del Ministeri d’Hisenda. 
 
Legislació aplicable 
 

 Article 4 de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la que s’estableixen mesures de 
lluita contra la morositat en les operacions comercials, modificat per l’article 33 de la 
Llei 11/2013, de 26 de juliol, de mesures de suport a l’emprenedor i d’estímul del 
creixement i de la creació de llocs de treball. 

 

 Article 198.4 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic. 
 

 Capítol II del Reial Decret 635/2014, de 25 de juliol, pel que es desenvolupa la 
metodologia de càlcul del període mig de pagament a proveïdors de les 
Administracions Públiques, modificat pel Reial Decret 1040/2017, de 22 de desembre. 

 

 D’acord amb allò previst en l’ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, les corporacions 
locals hauran de remetre al Ministeri d’Hisenda la informació relativa al seu període 
mig de pagament a proveïdors, referit al trimestre anterior. 

 
Conclusions 
 
Primer.- Per l’Ajuntament del Masnou els pagaments realitzats en el trimestre tenen un 
període mig de pagament (PMP) de 25,20 dies, que és el nombre promig de dies que van 
des de la data de registre de la factura per part del proveïdor fins a la data del seu 
pagament material. Aquesta xifra hauria de ser sempre inferior a 60 dies, tenint en 
compte allò previst en l’article 4.2 de la Llei 3/2004, segons el qual l’Administració té un 
període de 30 dies per verificar la conformitat dels béns o serveis rebuts, i 30 dies més 
per efectuar el pagament.  Per “Serveis Urbans del Masnou, Empresa Municipal, S.L.” els 
pagaments realitzats en el trimestre tenen un període mig de pagament (PMP) de 48,11 
dies. 
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Segon.- Per l’Ajuntament del Masnou les factures pendents de pagament al final del 
trimestre tenen un període mig pendent de pagament (PMPP) de 16,90 dies, que és el 
nombre promig de dies que van des de la data de registre de la factura per part del 
proveïdor fins l’últim dia del trimestre. En el primer trimestre aquesta xifra sol ser més 
elevada que en la resta de trimestres, degut a la necessitat de procedir a la liquidació 
pressupostària i realitzar la incorporació de romanents, abans de poder pagar les factures 
que van entrar a finals de l’exercici anterior. Per “Serveis Urbans del Masnou, Empresa 
Municipal, S.L.” les factures pendents de pagament al final del trimestre tenen un període 
mig pendent de pagament (PMPP) de 0,26 dies. 
 
Tercer.- Per l’Ajuntament del Masnou a finals d’aquest trimestre consta 1 factura per un 
import total de 13.462,77 euros de la qual ha transcorregut més de tres mesos des de la 
seva anotació en el registre de factures i no s’ha tramitat el corresponent expedient de 
reconeixement de l’obligació. S’ha verificat que es tracta d’una factura que caldrà anul·lar-
se per no ser correcta. 
 
Quart.- El període mig de pagament definit en el Reial Decret 635/2014 per l’actual 
trimestre és de 4,30 dies, segons el detall següent: 
 

Ràtio d’operacions pagades 4,54 dies 
Import d’operacions pagades 2.883.892,07 € 
  
Ràtio d’operacions pendents de pagament 1,38 dies 
Import d’operacions pendents de pagament 234.193,91 € 
  
Període mitjà de pagament de l’entitat 4,30 dies 

 
Cinquè.- El període mig de pagament definit en el Reial Decret 635/2014 té en compte el 
període transcorregut entre la data d’inici del còmput, que coincideix amb la data de 
reconeixement de l’obligació de la factura (data d’aprovació dels documents o 
certificacions) i la data del seu pagament material. 
 
Sisè.- Retre el present informe al Ple Municipal, al Ministeri d’Hisenda, i publicar-lo al 
portal de transparència de l’Ajuntament del Masnou.” 
 
7. - Aprovació inicial del Pressupost General de l'Ajuntament del Masnou per 
l'exercici 2023, bases d'execució i plantilla. 
 
El pressupost general de L’Ajuntament del Masnou per a l’exercici 2023 ha estat format 
pel president i està integrat pel pressupost de la pròpia entitat i per les previsions de 
despeses i ingressos de la societat municipal Serveis Urbans del Masnou, Empresa 
Municipal, SL. 
 
D’acord amb el que preveu l’article 165 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 (TRLRHL), el 
Pressupost de l’Ajuntament del Masnou conté la previsió de l’estat d’ingressos i de 
despeses de l’exercici 2023. La documentació inclosa a l’expedient del pressupost és la 
prevista als articles 165, 166 i 168 TRLRHL.  
 
El Ple de la Corporació és l’òrgan competent per a l’aprovació del pressupost, segons allò 
que disposen els articles 22.2.e) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases 
del Règim Local i l’article 168.4 del TRHL. 
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Fonaments de dret  
 

 Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat 
Financera.  

 Reial decret legislatiu 2/2004, Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes 
Locals, de 5 de març, en els articles 162 a 169 on fa referència al contingut i 
aprovació del pressupost general.  

 Ordre HAP/419/2014, de 14 de març, per la qual es modifica l’Ordre 
EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la qual s’aprova l’estructura dels 
pressupostos de els entitats locals.  

 Reial decret 500/1990, de 20 d’abril en matèria pressupostària desenvolupa el 
Capítol I del Títol VI de la Llei 39/1988 Reguladora de les Hisendes Locals: 
Contingut i aprovació, crèdits i la seva aprovació, execució i liquidació i nomes 
específiques per als Organismes autònoms i Societats mercantils. 

 
Vistos els documents que conformen el Pressupost General per a l’exercici 2023, 
l’informe de la intervenció  i l’informe d’Intervenció número CPNP 25/2022 relatiu al 
compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària i del límit d’endeutament, 
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Serveis Generals amb data 9 de 
novembre de 2022. 
 
En virtut de tot el que s’ha exposat, es proposa, al Ple de la corporació, l’adopció dels 
acords següents: 
 
Primer.- Aprovar inicialment el Pressupost General de l’Ajuntament del Masnou per a 
l’exercici 2023, en el qual s’integren els pressupostos de la pròpia entitat i les previsions 
de la societat municipal Serveis Urbans del Masnou, Empresa Municipal, SL, que 
resumits per capítols i per cadascun, és el següent: 
 

CAPÍTOL DENOMINACIÓ AJUNTAMENT SUMEM SL 
OP. TOTAL 

CONSOLIDAT INTERNES 

    DEL MASNOU       

  DESPESES 
   

  

1 DESPESES DE PERSONAL 12.437.578,70 379.975,45 
 

12.817.554,15 

2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS 9.963.697,64 261.068,10 
 

10.224.765,74 

3 DESPESES FINANCERES 212.250,00 0,00 
 

212.250,00 

4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 2.735.091,27 0,00 
 

2.735.091,27 

5 FONS DE CONTINGÈNCIA I ALTRES IMPREV. 200.000,00 0,00 
 

200.000,00 

6 INVERSIONS REALS 1.262.787,39 27.000,00 
 

1.289.787,39 

7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 35.000,00 0,00 
 

35.000,00 

8 ACTIUS FINANCERS 0,00 0,00 
 

0,00 

9 PASSIUS FINANCERS 1.242.415,00 0,00 
 

1.242.415,00 

  TOTAL PRESSUPOST 28.088.820,00 668.043,55 0,00 28.756.863,55 
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CAPÍTOL DENOMINACIÓ AJUNTAMENT SUMEM SL 
OP. 

INTERNES 
TOTAL 

CONSOLIDAT 

    DEL MASNOU       

  INGRESSOS 
   

  

1 IMPOSTOS DIRECTES 11.266.650,00 0,00 
 

11.266.650,00 

2 IMPOSTOS INDIRECTES 1.346.000,00 0,00 
 

1.346.000,00 

3 TAXES, PREUS PÚBLICS I ALT. INGRESSOS 4.858.250,00 677.921,98 
 

5.536.171,98 

4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 9.010.706,68 0,00 
 

9.010.706,68 

5 INGRESSOS PATRIMONIALS 463.480,00 0,00 
 

463.480,00 

6 ALIENACIÓ INVERSIONS REALS 0,00 0,00 
 

0,00 

7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 0,00 0,00 
 

0,00 

8 ACTIUS FINANCERS 0,00 0,00 
 

0,00 

9 PASSIUS FINANCERS 1.143.733,32 0,00 
 

1.143.733,32 

  TOTAL PRESSUPOST 28.088.820,00 677.921,98 0,00 28.766.741,98 

 
Segon.- Aprovar inicialment les Bases d’Execució del pressupost general. 
 
Tercer.-  Aprovar inicialment la Plantilla de Personal de l’Ajuntament del Masnou i de la 
societat mercantil, Societat municipal Serveis Urbans del Masnou, Empresa Municipal, 
SL.  
 
Quart.- Exposar al públic el Pressupost esmentat pel termini de quinze dies hàbils, 
mitjançant un edicte al BOP i a l’e-tauler  de la web municipal  als efectes d'examen i 
possibles reclamacions pels interessats. 
 
Cinquè.- 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 disposa  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. 
 
8. - Aprovació compte justificatiu corresponent a l'assignació econòmica del Grup 
Municipal PSC-CP exercici 2021 i reconeixement obligació assignació exercici 
2022. 
 
L’art.73.3 de la Llei 7/1985, del 2 d’Abril, reguladora de les bases del Règim Local, 
disposa que “A efectos de su actuación corporativa, los miembros de las corporaciones 
locales se constituirán en grupos políticos, en la forma y con los derechos y las 
obligaciones que se establezcan con excepción de aquéllos que no se integren en el 
grupo político que constituya la formación electoral por la que fueron elegidos o que 
abandonen su grupo de procedencia, que tendrán la consideración de miembros no 
adscritos ” 

 
Així mateix, disposa que “El Pleno de la corporación, con cargo a los Presupuestos 
anuales de la misma, podrá asignar a los grupos políticos una dotación económica que 
deberá contar con un componente fijo, idéntico para todos los grupos y otro variable, en 
función del número de miembros de cada uno de ellos, dentro de los límites que, en su 
caso, se establezcan con carácter general en las Leyes de Presupuestos Generales del 
Estado y sin que puedan destinarse al pago de remuneraciones de personal de 
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cualquier tipo al servicio de la corporación o a la adquisición de bienes que 
puedan constituir activos fijos de carácter patrimonial.” 
 
I afegeix: “Los grupos políticos deberán llevar con una contabilidad específica de la 
dotación a que se refiere el párrafo segundo de este apartado 3, que pondrán a 
disposición del Pleno de la Corporación, siempre que éste lo pida.” 
 
Vist l’acord del Ple de data 25 de juliol de 2019 en el qual es dona compte de la 
constitució dels grups polítics municipals pel present mandat i de l’assignació d’una 
dotació econòmica on s’assignen als grups polítics una quantitat fixa anual de 1.700 € i 
l’import de 500 € anuals per cada membre del grup resultant el següent pel grup 
municipal PSC-Candidatura de Progrés: 

 
DESPESES GRUPS MUNICIPALS 

  A B C D= A* B E= C+D 

número 
integrants 
grup 

import fix 
per 
integrant 

Import per 
Grup 
municipal 

fix * 
número 
integrant 

total anyal 

V66756016 ERC-AM - 
MES 

9 500 1.700,00 4.500,00 6.200,00 

V66514423 PSC-CP 3 500 1.700,00 1.500,00 3.200,00 

V66606070 C's 2 500 1.700,00 1.000,00 2.700,00 

V67499640 FEM 
MASNOU 

3 500 1.700,00 1.500,00 3.200,00 

V01901024 JxCAT-- 
UNITS 

3 500 1.700,00 1.500,00 3.200,00 

V66752403 CUP- 
AMUNT 

1 500 1.700,00 500,00 2.200,00 

 21 20.700,00 

 
Vist el que disposa la Base 67 de les Bases d’Execució del Pressupost vigent: 
 
“Aquestes quantitats no podran ser destinades a pagaments de remuneracions de 
personal de qualsevol tipus al servei de la Corporació, ni a l’adquisició de béns destinats 
a actius fixes de caràcter patrimonial. 
 
2. A l’inici de l’exercici s’aprovarà el corresponent document comptable AD pels imports 
totals de les aportacions. Per als exercicis en els que es doni canvi de situació, serà 
vigent en el moment que aquesta circumstància sigui aprovada pel Ple de la Corporació. 
Es procedirà al seu pagament una vegada aprovat el reconeixement de l’obligació. 
 
3. Els grups polítics municipals, segons el que estableix l’article 73.3 de la Llei 7/1985, de 
2 d’abril, portaran una comptabilitat específica de la dotació a què fa referència aquesta 
base i justificaran les assignacions rebudes d’acord amb el següent: 
 
a) La justificació de les assignacions es farà anualment, mitjançant la forma d’un compte 
justificatiu emès pel regidor o regidora portaveu del grup, que seguirà el model que 
estableixi la Intervenció municipal i que inclourà les dades d’identificació del grup 
municipal, l’import de l’assignació rebuda durant el període a justificar i una relació dels 
documents justificatius de la destinació de l’assignació. 
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b) S’adjuntarà també la documentació acreditativa que el grup municipal es troba al 
corrent de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, o autorització per tal 
que la Intervenció municipal realitzi aquesta comprovació. 
 
c) Els justificants de despeses han de complir amb la normativa vigent sobre facturació. 
 
d) S’admetran com a justificables les despeses admeses per la Llei i realitzades, 
facturades i pagades entre el dia 1 de gener de l’exercici en què es rep l’assignació i el 
dia 31 de desembre del mateix exercici. 
 
e) En el supòsit de constitució d’una nova Corporació, s’admetran com a despeses 
justificables les realitzades, facturades i pagades des de la data de constitució del grup i 
el dia 31 de desembre de l’exercici. 
 
f) En el cas de cessament de la Corporació, s’admetran com a despeses justificables les 
realitzades, facturades i pagades des del dia 1 de gener de l’exercici en qüestió i la data 
de finalització del mandat. 
 
g) El compte i la còpia dels documents justificatius es presentaran a la Intervenció 
municipal abans del 31 de març de cada any, o abans del 31 de juliol en el cas d’exercici 
de cessament de la Corporació. Aquesta Intervenció procedirà a la seva revisió i a emetre 
un informe per cada justificació. 
 
h) Una vegada emès l’informe de la Intervenció municipal, la documentació justificativa de 
cada assignació i grup serà tramesa al següent Ple ordinari per al seu examen, dació de 
comptes i aprovació. 
 
i) Totes les persones membres del grup municipal responen personalment i subsidiària 
dels imports no justificats o justificats indegudament. 
 
j) Els grups municipals hauran de custodiar els documents justificatius originals de les 
despeses justificades, que podran ser requerits per la Intervenció municipal o pel propi 
Ple de la Corporació. 
 
k) L’import no justificat al final de cada exercici s’incorporarà a l’exercici següent com a 
assignació pendent de justificar. El saldo no justificat al final del mandat del Consistori 
s’haurà de reintegrar a la tresoreria de l’Ajuntament abans del dia 31 de juliol del 
corresponent exercici. 
 
l) No es podrà pagar una nova assignació si no han estat presentades i aprovades pel Ple 
les justificacions de l’exercici anterior.” 
 
Vist que en data 28/7/2022 el Grup Municipal del PSC-CP ha presentat per registre 
d’entrada E2022014179 el compte justificatiu corresponent a l’assignació de l’exercici 
2021 per import de 3.200,00 euros. 
 
Atès que existeix consignació pressupostària adequada i suficient a la naturalesa de la 
despesa. 
 
Vist l’informe de la Intervenció municipal. 

 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Serveis Generals amb data 9 de 
novembre de 2022. 

 

 



 
 
 
RELACIÓ DE PROPOSTES DEL PLE MUNICIPAL 17 de novembre de 2022 

 
Núm. PLE2022000011  

 

Expedient núm. PLE2022000011  
   

A
C

T
S

10
05

 
v.

 2
01

7/
11

 

12 

En virtut de tot el que s’ha exposat, es proposa, al Ple de la corporació, l’adopció dels 
acords següents: 

 
Primer. Aprovar el compte justificatiu presentat per registre d’entrada E2022014179 del 
Grup Municipal del PSC-CP per import de 2.360,03 € corresponent a l’assignació de 
l’exercici 2021. 
 
Segon. Reconèixer l’obligació per import de 2.360,03 € amb càrrec a l’aplicació 
pressupostaria SG.91200.48005 del pressupost vigent en concepte de l’aportació al grup 
polític municipal del PSC-CP amb CIF v66514423 corresponent a l’exercici 2022. 
 
Tercer. Recordar que la finalitat de l’aportació als grups municipals és la de sufragar les 
despeses de l’activitat corporativa dels seus membres amb les limitacions en quant al 
destí senyalades a la part expositiva. 
 
Quart. Comunicar a la Base de Dades Nacional de Subvencions i a la Tresoreria aquests 
acords als efectes escaients. 
 
9. - Presa de raó de la renúncia voluntària com a membre del Consell 
d’Administració de Promociones Portuarias, SA. 
 
En la sessió extraordinària del Ple del dia 4 de juliol de 2019 es va nomenar com a 
representant de l’Ajuntament del Masnou al Consell d’Administració de Promociones 
Portuarias, SA, a l’alcalde del Masnou, el senyor Jaume Oliveras Maristany. 
 
Aquesta Alcaldia ha comunicat la seva voluntat de renunciar com a membre del Consell 
d’Administració de la societat Promociones Portuarias SA, sens perjudici de mantenir la 
necessària coordinació i col·laboració entre el Port i la nostra vila, que tan bons resultats 
ha donat fins a dia d’avui. 
  
Aquesta decisió ve motivada per la finalització de la concessió i la necessitat de garantir 
en la propera licitació de la nova concessió la deguda neutralitat institucional i 
transparència davant d’aquest procés. 
 
En virtut de tot el que s’ha exposat, es proposa, al Ple de la corporació, l’adopció dels 
acords següents: 
 
Primer. Prendre raó i donar-se per assabentats de la renúncia voluntària com a membre 
del Consell d’Administració de Promociones Portuarias, SA, de l’alcalde del Masnou, 
senyor Jaume Oliveras Maristany. 
 
Segon. Notificar els presents acords al Consell d’Administració de Promociones 
Portuarias, SA.  
 
Tercer. Publicar-ho a l’e-Tauler i donar-ne difusió al portal de transparència de la web 
municipal, tot als efectes del seu general coneixement. 
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10. - Aprovació inicial del Pla d'Accessibilitat del Masnou (apartats Via pública i 
Transports). 
 
L’accessibilitat és fonamental per assolir la igualtat d’oportunitats i la màxima autonomia  
de  les  persones  amb  discapacitat.  Però  també  afecta  la  resta  de  la  població,  atès  
que totes   les   persones   pateixen   alguna   dificultat   de   mobilitat   temporal   en 
diferents circumstàncies de la vida. Pel fet que afecta tota la ciutadania, l’accessibilitat ha 
estat assumida per la majoria d’agents i ha anat guanyant presència en tota l’estructura 
municipal. 
 
La redacció de l’actual Pla d’Accessibilitat del Masnou en l’àmbit de la Via Pública i 
Transport es va realitzar a través de la sol·licitud d’un recurs tècnic de la Diputació de 
Barcelona el dia 25 de gener de 2018. La demora en l’execució del Pla va estar 
condicionada a la disponibilitat pressupostària dels exercicis 2019 i 2020. 
 
Finalment, en data 3 de juny de 2022 la Diputació de Barcelona va posar a la disposició 
de l’Ajuntament el Masnou el “Pla d’Accessibilitat del Masnou (apartats Via pública i 
Transports). 
 
Pla es presenta com un instrument de promoció de l’accessibilitat en l’àmbit municipal, 
que identifica les barreres arquitectòniques i sensorials en els diferents àmbits de la 
població (via pública i transports), en proposa solucions, en fa un pressupost i estableix 
un programa per a la seva progressiva eliminació per tal d’assolir que el municipi sigui 
plenament accessible, d'una manera racional i planificada. Els objectius que es volen 
assolir són: 
 

 Acomplir la normativa. La redacció del Pla d’accessibilitat és d’obligat compliment 
(Llei 13/2014). 

  Identificar les barreres arquitectòniques i sensorials en els diferents àmbits que 
dificulten l’autonomia de les persones. Fixar prioritats d’actuació que permeti fer 
accessible gradualment l’entorn urbà.  

 Actuar com a Pla de prevenció de Barreres. 
 
L’execució del Pla ofereix una millora global de l’accessibilitat al municipi i, per tant, tots 
els seus habitants i visitants ocasionals en són beneficiaris. Però la seva implementació 
ha d’afavorir en especial l’autonomia i socialització dels diversos col·lectius amb 
limitacions motrius, sensorials, psíquiques, persones amb limitacions transitòries o 
persones cuidadores. 
 
El document consta dels següents volums:  
 
1) Memòria del Municipi  
2) Pla d’accessibilitat en la via pública  
3) Pla d’accessibilitat en els transports  
4) Document de Resum  
5) Annex Documentació tècnica complementària  
 
Cal tenir present que el Pla d’accessibilitat redactat enguany inclou els capítols de Via 
pública i de Transports amb la previsió de que, posteriorment, es completarà el Pla amb 
el d’edificis. Mentrestant, segueix vigent el que es va definir en el Pla redactat el 2011.  
 
Vist l’informe de la tècnica de Comunitat i Persones i d’acord amb el document que 
consta a l’expedient.  
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Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Comunitat i Persones amb data 
9 de novembre de 2022. 
 
En virtut de tot el que s’ha exposat, es proposa, al Ple de la corporació, l’adopció dels 
acords següents: 
 
Primer. Aprovar inicialment el Pla d’Accessibilitat del Masnou (apartats Via pública i 
Transports).  
 
Segon. Sotmetre a informació pública el present acord i el text del Pla d’Accessibilitat del 
Masnou (apartats Via pública i Transports), 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 departament d’Accessibilitat i diversitat funcional de 
l’Ajuntament del Masnou, situat a l’edifici Roger de Flor, carrer Roger de flor, 23, 08320 El 
Masnou (Barcelona), de dilluns a divendres de 08:30 a 14:00 i el 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, el Pla d’Accessibilitat del Masnou (apartats Via pública i 
Transports) que ara s’aprova inicialment quedarà aprovat definitivament sense necessitat 
de cap tràmit ulterior, i es procedirà directament a la seva publicació. 
 
11. - Aprovació inicial de la modificació puntual del PGOU en l’àmbit del carrer Sant 
Jordi i Casa del Marquès per ampliar el Parc del Llac. 
 
Amb data 2 de novembre de 2022 ha tingut entrada en el Registre general d’aquest 
Ajuntament la documentació presentada per la senyora (.../...), en representació de la 
mercantil OUA, Gamma, SL, relativa a la Modificació Puntual del PGOU del Masnou en 
l’àmbit del carrer de Sant Jordi i la Casa del Marquès. 
 
Segons es fa constar en la memòria del document, els objectius que es pretenen assolir 
amb aquesta Modificació del Pla General són els següents: 
 
- Adequació del planejament vigent a la realitat física. 
- Creació d’un sistema d’espai lliures accessible. 
- Compensació i substitució dels costos d’expropiació mitjançant la implantació de 

sostre residencial de nova creació. 
- Re-urbanització del sistema viari i d’espais lliures dins l’àmbit. 
- Preservació de l’edificació patrimonial i millora de la seva relació amb l’entorn. 
- Continuïtat dels recorreguts per a vianants entre els espais lliures existents i 

previstos. 
- Definició la clau urbanística específica per a la zona edificable inclosa en l’àmbit 

de la present modificació per tal de preservar-ne les seves característiques, 
regulant els paràmetres urbanístics d’aplicació. 
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Per assumir aquests objectius, les operacions proposades són: 
 
- Increment del sistema d’espais lliures i millora de la urbanització existent. 
- Definició de paràmetres d’edificació coherents i acords amb el context edificat de 

l’entorn. 
- Delimitació del polígon d’actuació que garanteixi la correcta gestió urbanística de 

l’actuació, la concreció de l’ordenació de l’àmbit, la previsió de les cessions 
obligatòries i l’execució de totes les obres i serveis urbanístics necessaris. 

- Obtenció per part del Ajuntament del Masnou de forma gratuïta dels sòls de 
sistema viari. 

- Obtenció per part del Ajuntament del Masnou de forma gratuïta dels sòls de 
sistema d’espais lliures, inclosa la reserva complementària per increment 
d’edificabilitat i que per tant, increment del sistema d’espai lliure previst pel 
planejament vigent. 

 
Amb data 2 de novembre de 2022 l’arquitecte municipal ha emès informe favorable a la 
referida documentació, en el qual es manifesta textualment el següent:  
 
“Antecedents  
 
En data 02 de novembre de 2022, (.../...), en representació de OUA Gestió del Territori i 
Urbanisme, presentà el document de Modificació puntual del PGOU en l’àmbit del carrer 
Sant Jordi i Casa del Marquès.  
 
L’objecte de la Modificació puntual del Pla General d’Ordenació Urbanística del municipi 
del Masnou és el bescanvi de qualificació urbanística i paràmetres d’ordenació de nou 
parcel·les de terreny, sis situades al carrer Sant Jordi, i tres al Passeig de Bellresguard. 
Actualment el sòl té la consideració d’urbà, es troben dins de la xarxa consolidada del 
teixit urbà.  
 
L’Ajuntament de Masnou assumeix la iniciativa i formula la proposta de Modificació 
puntual del PGO en l’àmbit del carrer Sant Jordi i Casa del Marquès, tal com s’estableix a 
l’art. 96 TRLUC- Modificació de les figures de planejament urbanístic.  
 
Fonament de dret  
 
DL 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la llei d’urbanisme, TRLUC.  
Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova Reglament de la Llei d’urbanisme.  
 
Text refós del PGOU del Masnou, aprovat definitivament per la Comissió Territorial 
d’Urbanisme de Barcelona en data 12 de maig de 2011 i publicat al DOGC en data 14 de 
maig de 2012.  
 
Pla Especial de la Casa del Marquès aprovat el 20 de setembre de 2012.  
 
Proposta  
 
Es proposa una modificació de les condicions d’ordenació urbanística en un àmbit 
discontinu, situant-se el sub-àmbit S1 al carrer Sant Jordi, i el sub-àmbit S2 Casa del 
Marquès al Pg. De Bellresguard. Es tracta de sòls encabits dins del teixit urbà del 
Masnou, per tant es sòl urbà consolidat.  
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Sub-àmbit S1 – Carrer Sant Jordi  
 
Ubicat a la vessant oest de la riera d’Alella, correspon als terrenys delimitats: al nord pel 
carrer Múrica; al sud, per les parcel·les edificades entre el carrer d’Alfons XIII i Sant Jordi-
; a l’est, pel carrer Sant Jordi i a l’oest, per les parcel·les edificades situades entre el 
carrer Múrcia i la Plaça de Maria Cristina. Aquest sub-àmbit té una superfície total de 
2.364 m2, i actualment són terrenys que no contenen cap edificació.  
 
Els paràmetres fixats pel PGOU són:  
 
Sistema viari. Xarxa viaria secundària (clau 1c)  
Sistema d’espais lliures (clau 4)  
 
Sub-àmbit S2 – Casa del Marqués- Pg. Bellresguard  
 
El segon sub-àmbit pren el nom de l’edificació patrimonial anomenada Casa del Marqués, 
abastant el sòl sense edificar que l’envolta, a més a més de la pròpia parcel·la de la Casa 
del Marquès. Aquest sub-àmbit té una superfície total de 2.589 m2, i actualment no conté 
cap edificació tret de la de la Casa del Marquès.  
 
Sistema viari. Xarxa viaria secundària (clau 1c)  
Sistema d’espais lliures (clau 4)  
Sistema d’equipaments (clau 5)  
Zona de volumetria definida. Subzona 11a (NE) procedent de Pla Parcial o d’ordenació 
detallada.  
 
Criteris i objectius de la proposta:  
 
La modificació proposa la vinculació d’ambdós sub-àmbits per tal de garantir i fer efectiu 
el desenvolupament i la gestió del sub-àmbit S1 Sant Jordi i la millora de la urbanització 
que envolta la Casa del Marquès en el sub-àmbit S2 Casa del Marquès. Així es proposa 
compensar els sòls a adquirir mitjançant expropiació situats en el sub-àmbit S1, 
mitjançant la implantació de nou sostre residencial en aquella part de l’àmbit que permeti 
tancar l’illa en el seu límit sud, tot mantenint i garantint l’accessibilitat al sistema d’espais 
lliures existent. El sòl que en el sub-àmbit S1 es destina a Zona edificable en clau 
11c/11hp, es recupera amb la qualificació, en el sub-àmbit S2, del sòl en clau 11a no 
edificable a sistema d’espais lliures, en clau 4.  
 
La modificació no varia la qualificació del sòl prevista en el planejament.  
 
Pel que fa a l’aprofitament, per tal de fer l’operació viable, l’expropiació de sòl destinat a 
sistema d’espais lliures, es proposa destinar sòl amb aprofitament ordenat en zona de 
volumetria definida (clau 11c/11hp), amb un sostre total de 1.200 m2st, i una edificabilitat 
bruta de 0,24 m2st/m2s, donant cabuda a 12 habitatges ( 8 en règim de renda lliure i 4 en 
règim de protecció).  
 
Pel que fa a la documentació presentada, aquesta s’ajusta al que determinen la TRLUC i 
el Reglament de la Llei d’urbanisme.  
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Conclusió  
 
Per tot allò exposat, la tècnic que subscriu informa favorablement el document de 
Modificació puntual del PGOU en l’àmbit del carrer Sant Jordi i Casa del Marquès, 
redactat per OUA Gestió del Territori i Urbanisme.” 
 
Vist l’informe jurídic sobre tramitació emès amb data 2 de novembre d’enguany per la 
tècnica de gestió de l’Àrea de Territori, amb el vist i plau del secretari general de 
l’Ajuntament, en el qual es manifesta literalment el següent:  
 
“Antecedents 
 
Per acord del Ple municipal de data 18 de novembre de 2021 es va acordar Iniciar els 
estudis previs i treballs necessaris per estudiar la possibilitat de modificar el Pla General 
d’Ordenació Urbana del Masnou, per tal d’ampliar el Parc del Llac i reordenar les finques 
qualificades de sistema d’espai lliure existents en el carrer de Sant Jordi, i a tal fi es va 
resoldre suspendre, pel termini d’un any, de conformitat amb els articles 73.1, 74.1 i 
114.5 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
d’urbanisme, la tramitació de plans urbanístics derivats concrets i de projectes de gestió 
urbanística incloent sol·licituds d’expropiacions, expropiacions i projectes d'urbanització, 
com també de suspendre l'atorgament de llicències de parcel·lació de terrenys, 
d'edificació, reforma, rehabilitació o enderrocament de construccions, d'instal·lació o 
ampliació d'activitats o usos concrets i d'altres autoritzacions municipals connexes 
establertes per la legislació sectorial, als àmbits objecte d’estudi. 
 
En compliment del referit acord, per acord de la Junta de Govern Local de data 2 de 
desembre de 2021 es va contractar al despatx OUA, Gamma, SL la redacció de  la 
modificació puntual del Pla General d’Ordenació Urbana del Masnou en els àmbits del 
carrer Sant Jordi i del Parc del Llac del Masnou. 
 
Amb data 2 de novembre de 2022 ha tingut entrada en el Registre general d’aquest 
Ajuntament la documentació presentada per la senyora (.../...), en representació de la 
mercantil OUA, Gamma, SL, relativa a la Modificació Puntual del PGOU del Masnou en 
l’àmbit del carrer Sant Jordi i Casa del Marquès. 
 
Segons es fa constar en la memòria del document, els objectius que es pretenen assolir 
amb aquesta Modificació del Pla General són els següents: 
 
- Adequació del planejament vigent a la realitat física. 
- Creació d’un sistema d’espai lliures accessible. 
- Compensació i substitució dels costos d’expropiació mitjançant la implantació de 

sostre residencial de nova creació. 
- Re-urbanització del sistema viari i d’espais lliures dins l’àmbit. 
- Preservació de l’edificació patrimonial i millora de la seva relació amb l’entorn. 
- Continuïtat dels recorreguts per a vianants entre els espais lliures existents i 

previstos. 
- Definició la clau urbanística específica per a la zona edificable inclosa en l’àmbit 

de la present modificació per tal de preservar-ne les seves característiques, 
regulant els paràmetres urbanístics d’aplicació. 
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Per assumir aquests objectius, les operacions proposades són: 
 
- Increment del sistema d’espais lliures i millora de la urbanització existent. 
- Definició de paràmetres d’edificació coherents i acords amb el context edificat de 

l’entorn. 
- Delimitació del polígon d’actuació que garanteixi la correcta gestió urbanística de 

l’actuació, la concreció de l’ordenació de l’àmbit, la previsió de les cessions 
obligatòries i l’execució de totes les obres i serveis urbanístics necessaris. 

- Obtenció per part del Ajuntament del Masnou de forma gratuïta dels sòls de 
sistema viari. 

- Obtenció per part del Ajuntament del Masnou de forma gratuïta dels sòls de 
sistema d’espais lliures, inclosa la reserva complementària per increment 
d’edificabilitat i que per tant, increment del sistema d’espai lliure previst pel 
planejament vigent. 

 
Amb data 2 de novembre de 2022 l’arquitecta municipal ha emès informe favorable a la 
referida documentació, la qual s’ajusta al que determinen el TRLUC i el Reglament de la 
Llei d’Urbanisme.  
 
Fonaments de dret  
 

- L’article 96 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost estableix que la modificació 
de qualsevol dels elements d’una figura del planejament urbanístic se subjecta a 
les mateixes disposicions que en regeixen la formació.  
 

- L’article 98 del mateix text legal regula la modificació de sistemes urbanístics 
d’espais lliures, zones verdes o d’equipaments esportius i estableix que s’ha de 
garantir el manteniment de la superfície i de la funcionalitat dels sistemes objecte 
de la modificació, i justificar-ho en la memòria, mitjançant la documentació gràfica 
que sigui necessària.  

 
- L’article 85 del referit TRLUC preveu la tramitació a seguir:  

 
 Aprovació inicial pel Ple de l’Ajuntament.  
 Un mes d’informació pública, amb publicació de l’edicte al Butlletí Oficial de 

la Província, a un dels diaris de més difusió, a l’e-tauler i al portal de 
transparència del web municipal.  

 Aprovació provisional pel Ple de l’Ajuntament.  
 L’aprovació definitiva és competència de Comissió de Territori de Catalunya, 

amb l’informe previ favorable de la Comissió Territorial d’Urbanisme de l’Arc 
Metropolità de conformitat amb el previst en l’article 98.2 del TRLUC.  
 

- L’article 73.2 del text refós esmentat estableix que “l’aprovació inicial dels 
instruments de planejament urbanístic obliga l’administració competent a acordar 
les mesures enunciades per l’apartat 1 (suspensió de llicències), en els àmbits en 
què les noves determinacions comportin una modificació del règim urbanístic. 
L’administració competent també pot acordar les dites mesures en el cas que es 
pretengui assolir altres objectius urbanístics concrets, els quals han d’ésser 
explicitats i justificats.” 
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- L’article 22.2 c) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del règim 
local estableix que és competència del ple l’aprovació inicial del planejament 
general; en el mateix sentit es pronuncia l’article 52.2 c) del Decret legislatiu 
2/2003, de 28 d’abril, pel que s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim 
local de Catalunya.  

 
- Cal l’informe del secretari general de l’Ajuntament, en tractar-se d’un acord que 

requereix majoria qualificada, conforme el que assenyala l’article 47.2 ll) de la Llei 
de Bases de Règim Local 7/1985, de 2 d’abril i l’article 114.3 k) del Decret 
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei Municipal 
i de Règim Local de Catalunya.  

 
Conclusions:  
 
Per tot l’exposat, i a la vista de l’informe favorable emès per l’arquitecta municipal, 
s’informa favorablement la Modificació Puntual del PGOU del Masnou en l’àmbit del 
carrer Sant Jordi i Casa del Marquès. 
  
Amb posterioritat a l’aprovació inicial, la documentació s’haurà de sotmetre al tràmit 
d’informació pública i a la vista del resultat, la Corporació Municipal la podrà aprovar 
provisionalment i s’haurà de trametre a la Comissió Territorial d’Urbanisme de l’Arc 
Metropolità de Barcelona, perquè un cop la informi favorablement, l’elevi a la Comissió  
de Territori de Catalunya  als efectes de la seva aprovació definitiva. 
 
No obstant això, la Corporació acordarà el que sigui pertinent.” 
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Territori amb data 9 de 
novembre de 2022. 
 
D’acord amb el que especifica l’article 96, en relació amb l’article 85 del Decret legislatiu 
1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’urbanisme, i l’article 101.3 
del mateix text legal, i en ús de les atribucions conferides a la Corporació municipal, es 
proposa l’adopció dels següents ACORDS: 
 
PRIMER.- Aprovar inicialment la Modificació Puntual del Pla General d’Ordenació del 
Masnou en l’àmbit del carrer Sant Jordi i Casa del Marquès, per ampliar el Parc del Llac, 
redactada pel despatx OUA, Gamma, SL, a la vista de l’informe favorable emès per 
l’arquitecta municipal amb data 2 de novembre de 2022, el qual consta literalment 
transcrit en la part expositiva del present acord.  
 
SEGON.- Prorrogar la suspensió, de la tramitació de plans urbanístics derivats concrets 
i de projectes de gestió urbanística incloent sol·licituds d’expropiacions, expropiacions i 
projectes d'urbanització, com també de suspendre l'atorgament de llicències de 
parcel·lació de terrenys, d'edificació, reforma, rehabilitació o enderrocament de 
construccions, d'instal·lació o ampliació d'activitats o usos concrets i d'altres 
autoritzacions municipals connexes establertes per la legislació sectorial, a l'empara de 
l'article 73.2 del Text Refós de la Llei d'Urbanisme, aprovat per Decret Legislatiu 1/2010 
de 3 d'agost, en l'àmbit delimitat i grafiat en el plànol de suspensió que figura al 
document, elaborat de conformitat amb el punt 3 de l'esmentat article 73 del TRLU; i 
determinar, de conformitat amb l'article 74.1 de l'esmentat text legal, que el termini de la 
suspensió serà de dos anys a comptar des del 18 de novembre de 2021, data de l’acord 
de la suspensió potestativa prèvia. 
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TERCER.- Sotmetre la documentació de la modificació puntual del Pla General a 
informació pública per un termini d’un mes, d’acord amb el que preveu l’article 85.4, del 
Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
d’urbanisme, mitjançant edicte en el Butlletí Oficial de la Província, tauler d’anuncis 
municipals, e-tauler i en un dels diaris de major circulació, i al portal de transparència de 
la web municipal. Durant aquest termini, l’expedient restarà a disposició de qualsevol 
persona que el vulgui examinar i hi vulgui presentar al·legacions. 
 
QUART.- Sol·licitar informe als organismes afectats per raó de llurs competències 
sectorials, d’acord amb el que assenyala l’article 85.5 del referit Decret legislatiu. 
 
12. - Aprovació provisional de la modificació puntual del Pla General d’Ordenació 
del Masnou per a la regulació de l’ús d’allotjament turístic en llar compartida. 
 
Per acord del Ple de l’Ajuntament de data 19 de maig de 2022 es va aprovar inicialment 
la  modificació puntual del Pla General d’Ordenació Urbana del Masnou per a la regulació 
de l’ús de l’allotjament turístic en llar compartida, redactada pels Serveis Tècnics 
Municipals.  
 
Sotmesa la documenta a informació pública pel termini d’un mes, amb la publicació d’un 
anunci al BOP, al diari El Punt, al portal de transparència municipal i a l’E-tauler, no s’han 
presentat al·legacions, tal i com consta en l’informe emès per l’OAC amb data 27 
d’octubre de 2022.  
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Territori amb data 9 de 
novembre de 2022. 
 
De conformitat amb el que especifica l’article 96, en relació amb l’article 85 del Decret 
legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’urbanisme, i 
l’article 101.3 del mateix text legal, i en ús de les atribucions conferides a la Corporació 
municipal, es proposa l’adopció dels següents ACORDS: 
 
PRIMER.- Aprovar provisionalment la Modificació Puntual del Pla General d’Ordenació 
del Pla General d’Ordenació Urbana del Masnou per a la regulació de l’ús de l’allotjament 
turístic en llar compartida, redactada pels Serveis Tècnics Municipals.  
 
SEGON.- Trametre la modificació puntual esmentada, així com una còpia de l’expedient 
administratiu a la Comissió Territorial d’Urbanisme, als efectes de la seva aprovació 
definitiva. 
 
13. - Aprovació de l'expedient d’imposició i ordenació de contribucions especials 
per al finançament de les obres d’urbanització del carrer de Xile – tram nord – en el 
tram comprès entre els números 4 i 12 del Masnou. 
 
Relació de fets 
 
1. En data 3 de juny de 2022 l’empresa Naturalea S.L., va presentar el projecte 

d’urbanització del carrer de Xile – extrem nord – en el tram comprés entre els números 
4 i 12 del Masnou.  
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2. La Junta de Govern Local de l’Ajuntament del Masnou, en sessió ordinària de data 6 
d’octubre de 2022, va aprovar definitivament el projecte d’obres per la urbanització del 
carrer de Xile – extrem nord – en el tram comprés entre els números 4 i 12 del Masnou 
i es va publicar mitjançant anunci al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i al 
Diari Oficial de la Generalitat, en data 13 i 17 d’octubre, respectivament. 
 

3. En data 19 d’octubre de 2022 mitjançant Decret (2022LLDA002932) l’Alcalde ha resolt 
iniciar l’expedient de contribucions especials i demanar l’emissió dels informes 
corresponents als serveis tècnics municipals, al secretari i a la interventora de la 
corporació.  

 
4. L’arquitecta municipal emet informe en data 24 d’octubre de 2022, que es transcriu 

literalment:  
 
“Relació de fets  
En data 03 de juny de 2.022 es va presentar per part de la societat Naturalea, SL el 
projecte d’urbanització de l’últim tram del carrer Xile – extrem nord- en el tram comprès 
entre els números 4 i 12 del Masnou.  
 
En data 16 de juny de 2.022, per acord de la Junta de Govern Local es va fer l’aprovació 
inicial del projecte, amb un pressupost d’execució per contracte de 38.755’00 € sense IVA.  
 
El projecte va ser sotmès a informació pública durant el termini de trenta dies hàbils.  
 
El període d’exposició pública va finalitzar el passat dia 3 d’agost de 2.022, i es van 
notificar quatre al·legacions, de les quals es va estimar una i es varen desestimar la resta. 
D’aquesta manera, i segons l’acord adoptat per la Junta de Govern Local es va aprovar 
definitivament el projecte.  
 
Tal i com figura al projecte aprovat, el carrer objecte de les obres d’urbanització, tot i 
disposar dels serveis que corresponen a una zona urbana consolidada com són xarxa 
d’aigua i electricitat, clavegueram i enllumenat públic, gas, telefonia fixa i mòbil i de 
telecomunicacions, així com senyalització vertical i horitzontal, no està urbanitzat, essent a 
dia d’avui un carrer de sorra, per la qual cosa és necessària la seva urbanització.  
 
L’objecte del projecte és la definició geomètrica, tant en planta com en alçat, de la nova 
ordenació del carrer i la valoració de les obres necessàries per a la urbanització de l’últim 
tram del carrer de Xile per tal de convertir aquesta zona que actualment és un camí de 
terra en forma de carrer sense sortida, en un carrer urbà amb zona enjardinada, que doni 
continuïtat i lligui el carrer Xile amb la futura zona verda de la Colomina Nord.  
 
La proposta d’actuació contempla totes les obres auxiliars necessàries, com són la 
pavimentació de voreres, enjardinament de les zones verdes i col·locació d’una nova rassa 
de drenatge per a la recollida de l’aigua de pluja.  
Aquestes obres no poden ser qualificades de simples millores o de treballs de conservació 
ni reparació. Mitjançant l’execució d’aquesta actuació es genera un benefici i un augment 
de valor dels béns dels subjectes passius afectats per aquestes obres d’urbanització.  
 
Cal tenir en compte que, en totes les obres i serveis de caràcter públic concorren, per 
regla general, l’interès general i el benefici particular, representat aquest últim per el major 
grau de possibilitat d’ús i gaudi de les infraestructures realitzades per part d’aquelles 
ciutadanes que viuen o realitzen la seva activitat en les proximitats de l’àmbit d’afectació 
de l’obra o on s’estableix el servei o bé es veu representat en l’augment de valor de les 
propietats.  
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Així mateix, la idea del benefici especial es troba relacionada amb l’execució d’obres que 
afecten d’una manera concreta, directa i especial a determinades persones, com esdevé 
quan es pavimenta o es fa la vorera d’un carrer, o tram de carrer, específic i concret, però 
entenent que sempre s’hagi de pretendre un interès comú o general, de manera que les 
obres generin un benefici especial predominant, que es va difuminant progressivament a 
les zones més properes, fins arribar a expandir-se i ser identificable com un benefici comú 
o general a tots els propietaris dels immobles. Sempre s’ha de distingir entre la simple 
reparació per deterioració de la renovació, ampliació o millora que sí constitueixen una 
inversió. 
 
Proposta  
Es prendrà per a la determinació de la base imposable, d’acord amb el projecte 
d’urbanització aprovat, les dades següents:  
 
a) Import dels treballs pericials, de redacció de projectes i de direcció d’obres, de plans i 
de programes tècnics:  
 

Redacció projecte  14.783’00 euros  
Direcció facultativa, coordinació de 
seguretat i salut, control de qualitat 
(pendent de contractació – pressupost 
estimat)  

6.650’00 euros  

21% d’IVA  4.500’93 euros  
 
b) Import de les obres a realitzar:  
 

Pressupost execució per contracte  38.755’00 euros  
21% d’IVA  8.138’55 euros  

 
c) Altres costos:  
 

Valors dels terrenys a ocupar 
permanentment  

No es preveu  

Indemnitzacions  No es preveu  
Interès del capital invertit en les obres  No s’imputa  

 
TOTAL DEL PRESSUPOST PER CONTRACTE AMB IVA ...............72.827’48 EUROS  
 
D’acord amb la voluntat de l’equip de govern i tenint en compte les característiques 
tècniques i urbanístiques de la zona, es creu adient que el repartiment triat per imputar la 
base imposable de les contribucions especials sigui el 10% a càrrec de l’ajuntament i el 
90% a càrrec dels veïns. Entre els veïns el repartiment de les despeses serà el que preveu 
la Llei, o sigui el de metres lineals de façana de cada finca.  
 
A continuació s’estableix la relació de les finques afectades amb especificacions dels 
metres lineals per a cadascuna d’elles, d’acord amb els mesuraments realitzats pels 
serveis tècnics municipals de les diferents façanes incloses en el tram del carrer objecte 
de les obres d’urbanització.  
 
1. Parcel·la 1  

 
Referència cadastral  4029104DF4942N0001QZ  

Adreça cadastral  c/ Mèxic, num. 7  
Superfície parcel·la  602 m2  
Superfície construïda  101 m2  
Divisió horitzontal  No  
Longitud façana afectada  36.32 ml  
Percentatge respecte el total  48’77 %  
Nº entitats finca  1  
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2. Parcel·la 2  
Referència cadastral  4029109DF4942N  

Adreça cadastral  c/ Mèxic, num. 9  
Superfície parcel·la  222 m2  
Superfície construïda  435 m2  
Divisió horitzontal  Si (5 entitats)  
Longitud façana afectada  11.48 ml  
Percentatge respecte el 
total  

15’41 %  

Nº entitats finca  5  
Percentatge entitat 2.1  32%  
Percentatge entitat 2.2  17%  
Percentatge entitat 2.3  17%  
Percentatge entitat 2.4  17%  
Percentatge entitat 2.5  17%  

 
3. Parcel·la 3  
 

Referència cadastral  4029108DF4942N0001FZ  

Adreça cadastral c/ Xile, num. 4 
Superfície parcel·la 108 m2 
Superfície construïda 302 m2 
Divisió horitzontal No 
Longitud façana afectada 6.72 ml 
Percentatge respecte el total 09’02 % 
Nº entitats finca  1  

 
4. Parcel·la 4  

 
Referència cadastral  4029107DF4942N0001TZ  

Adreça cadastral  c/ Xile, num. 6  
Superfície parcel·la  98 m2  
Superfície construïda  69 m2  
Divisió horitzontal  No  
Longitud façana afectada  6.78 ml  
Percentatge respecte el total  09’10 %  
Nº entitats finca  1  

 
5. Parcel·la 5  

Referència cadastral  4029106DF4942N0001LZ  

Adreça cadastral  c/ Xile, num. 8  
Superfície parcel·la  95 m2  
Superfície construïda  183 m2  
Divisió horitzontal  No  
Longitud façana afectada  6.56 ml  
Percentatge respecte el total  08’81 %  
Nº entitats finca  1  

 
6. Parcel·la 6  

Referència cadastral  4029105DF4942N  
Adreça cadastral  c/ Xile, num. 10  
Superfície parcel·la  100 m2   
Superfície construïda  248 m2  
Divisió horitzontal  Si (3 entitats)  
Longitud façana afectada  6.62 ml  
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Percentatge respecte el 
total  

08’89 %  

Nº entitats finca  3  
Percentatge entitat 3.1  34%  
Percentatge entitat 3.2  33%  
Percentatge entitat 3.3  33%  

 
Conclusions  
Manifestar que mitjançant l’execució d’aquestes obres es genera un benefici i un augment 
de valor dels béns dels subjectes passius com a conseqüència de la realització d’obres 
d’urbanització que suposen una millora necessària per la qual cosa es distingeixen d’una 
simple millora entesa aquesta com a despesa útil sobre un servei anterior, ampliació o 
extensió de preexistències.  

 No obstant, la Corporació decidirà el que consideri pertinent. 
 
5. El 26 d’octubre de 2022, el secretari i la interventora, emeten el següent informe jurídic 

i econòmic, que es transcriu literalment:  
 

“Per decret d’alcaldia de data 19 d’octubre de 2022 (2022LLDA002932) s’ha resolt iniciar 
l’expedient de contribucions especials i demanar els informes corresponents, als efectes 
d’acordar la imposició i ordenació per aplicació de contribucions especials per la 
urbanització de l’últim tram del carrer de Xile – extrem nord – en el tram comprès entre els 
números 4 i 12 del Masnou, i a la vista de l’informe emès per l’arquitecta municipal, de data 
24 d’octubre de 2022, s’emet el següent informe:  
 
1. Fonaments de dret 

 
1.1. Fet imposable: 
 
D’acord amb el que disposen els articles 28 i 58 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, en 
endavant TRLRHL, l’Ajuntament pot establir i exigir contribucions especials per a la 
realització d’obres públiques o de l’establiment o ampliació del serveis públics municipals 
definits a l’article 29 de la mateixa Llei, sempre que es produeixi un benefici o augment de 
valor en els béns dels particulars i sempre que les obres es realitzin dins l’àmbit de 
competències de l’Ajuntament per complir els fins que li són atribuïts. 
 
L’obra per a la urbanització del carrer de l’últim tram del carrer de Xile – extrem nord – en el 
tram comprès entre els números 4 i 12 del Masnou, té aquesta consideració.  
 
L’article 34.2 del TRLRHL, estableix que l’acord relatiu a la realització d’una obra que s’hagi 
de costejar mitjançant contribucions especials no es pot executar fins que s’hagi aprovat la 
imposició i ordenació concreta.  
 
1.2. Subjectes passius 
 
Són subjectes passius de les contribucions especials que s’imposin, ordenin i apliquin les 
persones físiques o jurídiques i les entitats a les que es refereix l’article 35.4 de la Llei 
58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, especialment beneficiades per la 
realització de les obres o per l’establiment o ampliació dels serveis municipals que originin la 
obligació de contribuir, havent de tenir en compte els beneficis fiscals que les lleis i els 
Tractats internacionals concedeixin a aquests subjectes passius a efectes de determinació 
de les quotes, que en cap cas podran ser distribuïts entre els demés contribuents.  
 
Tal com estableix l’article 30.2 del TRLRHL, tenen la consideració de subjectes passius com 
a persones especialment beneficiades:  
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a) En les contribucions especials per realització d’obres o establiment o ampliació de 
serveis que afectin béns immobles, els seus propietaris.  
 

1.3. Base imposable 
 
Per atendre el cost d’aquesta obra existeix consignació suficient a la partida pressupostària 
UB 15300.61901. 
 
La base imposable de les contribucions especials (article 31.1 TRLRHL), serà com a màxim, 
l’equivalent al 90% del cost que l’Ajuntament suporta per la realització de l’obra i correspon 
al Ple de la Corporació la fixació del percentatge a repartir entre els subjectes passius.   
 
La determinació del cost de l’obra ha de contenir els conceptes previstos a l’article 32.1 del 
TRLRHL. El cost total pressupostat té caràcter de simple previsió, ja que si el cost real és 
major o menor que el previst inicialment, es prendrà el cost real a efectes de càlcul de les 
quotes corresponents.  
 
Als efectes de determinar la base imposable, s’entendrà per cost suportat per l’entitat la 
quantia que resulti de resta a la xifra del cost total l’import de les subvencions o auxilis que 
l’entitat local obtingui de l’Estat o de qualsevol altra persona, o entitat pública privada.  
 
Per a l’execució d’aquestes obres ordinàries no s’han atorgat a l’Ajuntament subvencions ni 
auxilis de cap mena per part de persones o entitats públiques o privades.  
 
Tenint en compte el projecte bàsic d’urbanització i l’informe tècnic emès per l’arquitecta 
municipal de data 24 d’octubre de 2022, es prendrà per a la determinació de la base 
imposable l’import de 72.827,48 euros, essent aquest el cost total previst de les obres, dels 
quals 46.893,55 euros corresponen al pressupost per al contracte i 25.933,93 euros 
corresponen als honoraris. Aquest import té caràcter de mera previsió i , en conseqüència, 
si el cost efectiu real fos major o menor, es rectificarà l’import de les quotes individuals als 
subjectes passius.  
 
1.4. Quota 
 
Per a la determinació de la quota es tindrà en compte el que determina l’article 32.1, del 
TRLRHL, que disposa que la base imposable de les contribucions especials es repartirà 
entre els subjectes passius, tenint en compte la classe i la naturalesa de les obres, i amb 
caràcter general, s’han d’aplicar conjuntament o separadament com a mòduls de 
repartiment:  
 

- Els metres lineals de la façana de l’immoble.  
- La superfície dels immobles 
- El volum d’edificabilitat dels immobles.  
- El valor cadastral de l’immoble assignat per l’IBI.  

 
1.5. Meritació 
 
L’article 33 del TRLRHL, preveu que les contribucions especials s’han de meritar en el 
moment en què les obres s’executin o el servei s’hagi començat a prestar. Si les obres es 
fraccionen, la meritació es produirà per a cadascun dels subjectes passius des que s’han 
executat, les corresponents a cada tram o fracció de l’obra.  
 
Quan l’Ajuntament aprovi l’acord concret d’imposició i ordenació, pot exigir per avançat el 
pagament de les contribucions especials en funció de l’import del cost previst per l’any 
següent. 
Una vegada finalitzada la realització total o parcial de les obres, o iniciada la prestació del 
servei, s’han d’assenyalar els subjectes passius, la base i les quotes individualitzades 
definitives, girant les liquidacions procedents i compensant com entrega a compte els 
pagaments anticipats que s’hagin efectuat.  
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Tal assenyalament definitiu es realitzarà pels òrgans competents de l’entitat impositora 
ajustant-se a les normes de l’acord concret d’ordenació del tribut per l’obra o servei que es 
tracti.  
 
Si els pagaments anticipats hagueren estat efectuats per persones que no tenen la condició 
de subjectes passius en la data de meritació del tribut o be excedissin de la quota individual 
definitiva que els hi correspongui, l’ajuntament practicarà d’ofici la pertinent devolució.  
 
1.6. Procediment i competència 
 
L’exacció d’aquest tribut requereix l’adopció prèvia de l’acord provisional d’imposició i de 
l’acord d’ordenació, d’inexcusable adopció aquest últim, de conformitat amb els articles 15.1 
i 34.1 del TRLRHL.  
Per un principi d’eficàcia i economia dels acords, aquests es poden adoptar conjuntament.  
 
El contingut mínim d’aquests acords ha de ser el següent:  
 

- Justificació que les obres beneficien especialment a determinades persones.  
- Justificació del percentatge de repartiment.  
- Referència a l’acord de realització de les obres.  
- Cost previst de realització de les obres i serveis.  
- Base imposable.  
- Relació de subjectes passius.  
- Fixació dels criteris de repartiment.  
- Determinació de les quotes singulars.  

 
L’acord provisional d’imposició i ordenació s’ha d’adoptar pel Ple de la corporació, amb el 
vot favorable de la majoria simple del nombre legal dels seus membres, es a dir més vots 
afirmatius que negatius, de conformitat amb els articles 22.2.e) i 47.1 de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, de Bases de Règim Local.  
 
Quan s’hagi adoptat, cal sotmetre’l a informació pública al tauler d’anuncis de la corporació 
durant un termini de 30 dies, com a mínim, dins dels quals els interessats poden examinar 
l’expedient i presentar les reclamacions oportunes. Així mateix, l’acord inicial es publicarà al 
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i en un diari dels de major difusió de la 
província.  
 
Els articles 36.2 i 37 de la TRLRHL preveuen la possibilitat que, durant aquest període 
d’exposició al públic ,els propietaris o titulars afectats es puguin constituir en Associació 
Administrativa de Contribuents, sempre que representin almenys, els dos terços de les 
quotes que s’hagin de satisfer, i per acord de la majoria absoluta d’aquests.  
 
Un cop finalitzat el període d’exposició pública de l’acord d’imposició i ordenació de les 
contribucions especials, si no hi ha hagut reclamacions al respecte, aquests acords es 
consideraran aprovats definitivament, sense necessitat d’acord plenari, el qual es publicarà 
al BOPB i contra el qual es podrà interposar recurs contenciós administratiu.  
 
En el cas que es formulin reclamacions o al·legacions durant el període d’exposició pública 
de l’acord d’imposició i ordenació, s’hauran de resoldre i serà el Ple el qual aprovi 
definitivament l’acord. Mitjançant edicte al BOPB es publicarà l’acord i es notificarà l’acord 
de l’aprovació definitiva als interessats que varen interposar reclamacions o al·legacions, 
contra el qual podran interposar, en el seu cas, el corresponent recurs contenciós 
administratiu.  
 
L’acord definitiu o el provisional elevat automàticament a definitiu de la imposició i ordenació 
de les contribucions especials es publicarà al BOPB , sense que entri en vigor fins que no 
s’hagi dut a terme la publicació, tal com estableix l’article 17.4 del TRLRHL 
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De conformitat amb l’article 34.4 del TRLHL, una vegada adoptat l’acord concret d’ordenació 
i determinades les quotes a satisfer, aquestes es notificaran individualment a cada subjecte 
passiu si aquest o el seu domicili fiscal fossin coneguts i, en el seu defecte mitjançant 
edictes. Els interessats podran formular recurs de reposició davant l’Ajuntament que podrà 
versar sobre la procedència de les contribucions especials, el percentatge del cost que han 
de satisfer o les quotes assignades.  
 
La notificació constitueix una garantia per a la defensa del contribuent i per això sempre s’ha 
d’efectuar, independentment de que la quota encara no sigui exigible, doncs la liquidació 
practicada no ho serà fins que es produeixi la seva meritació, és a dir, fins que les obres no 
hagin finalitzat o s’iniciï la prestació del servei.  
 
La notificació de la liquidació definitiva haurà de contenir, com a mínim, l’establert a l’article 
102.2 de la Llei General Tributària, i els que figuren a l’apartat e) relatius al lloc, termini i 
forma en que s’hagi de satisfer el deute tributari.   
 
Aquestes liquidacions definitives podran ser aprovades per resolució de l’Alcalde (article 
17.2 de l’ordenança general de gestió, liquidació i recaptació dels ingressos de dret públic 
municipal).  
 
L’acord relatiu a la realització de l’obra, que s’haurà de finançar mitjançant contribucions 
especials, no es podrà executar, i en conseqüència no es podran començar les obres, fins 
que no s’hagi aprovat definitivament la ordenació concreta de les contribucions especials i 
s’hagi notificat individualment la quota a cada subjecte passiu.  
 
1.7. Caràcter Finalista 
Les contribucions especials municipals són tributs de caràcter finalista i el producte de la 
seva recaptació es destinarà íntegrament a cobrir les despeses de l’obra amb motiu del qual 
s’hagin establert i exigit (art 2.3 de L’ordenança General de Contribucions Especials).  
 
L’annex d’inversions del pressupost de l’exercici 2023 contempla el projecte 2022/2/UB/4 
URBANITZACIÓ CARRER DE XILE per un import màxim 75.000,00 €.  
 
El finançament és de 90% mitjançant contribucions especials i el 10% restant mitjançant 
recursos propis. 
 
1.8. Remissió normativa 
 
En tot allò no previst en l’acord d’ordenació concret per aquestes contribucions especials, 
regirà l’Ordenança General de Contribucions Especials.  
 
2. Conclusions 
 
2.1. Per a les obres per a la urbanització de l’últim tram del carrer Xile – extrem nord – 
en el tram comprès entre els números 4 i 12 del Masnou es procedent exigir contribucions 
especials, ja que s’inclouen en les obres i serveis locals enumerades en l’article 29 del 
TRLHL.  
En tot cas l’acord relatiu a la realització de l’obra, si s’ha de finançar mitjançant contribucions 
especials, no es pot executar fins que se n’aprovi la imposició i l’ordenació definitiva, on s’ha 
de determinar el cost previst, la quantitat a repartir entre els beneficiaris i els criteris de 
repartiment.  
 
2.2. El criteri de repartiment s’ha d’ajustar al previst a l’article 32.1.a) del TRLRHL i que 
es consideri més adient per la naturalesa de l’obra i les característiques dels immobles.  
 
2.3. La base imposable serà, com a màxim de 65.544,73 euros, que no supera el límit 
exigit per la llei, i que correspon al 90%, del cost total de 72.827,48 euros, que l’Ajuntament 
suporta per a la realització d’aquesta obra.  
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2.4. Per exigir contribucions especials, cal l’acord provisional d’imposició i ordenació 
pel Ple de la Corporació, que s’ha d’adoptar per majoria simple dels membres presents.  

 
2.5. Quan s’hagi adoptat, l’acord provisional se sotmetrà a informació pública al Butlletí 
Oficial de la Província de Barcelona i al tauler d’anuncis d’aquesta corporació durant un 
termini de 30 dies, dins dels quals els interessats podran examinat l’expedient i presentar les 
reclamacions que considerin oportunes.  
Així mateix es publicarà l’anunci d’exposició en un diari dels de major difusió de la província.  
 
També durant aquest termini, els propietaris o titulars afectats per aquestes obres podran 
constituir l’Associació Administrativa de Contribuents (articles 36.2 i 37 TRLRHL). 
 
2.6. Si no es produeixen reclamacions o al·legacions durant el termini d’exposició 
pública, l’acord inicial esdevindrà definitiu, sense necessitat d’un nou acord plenari.  
 
2.7. En cas que es produeixin al·legacions, aquestes s’hauran de resoldre i aprovar 
definitivament pel Ple de la corporació, els acords d’imposició i ordenació de les 
contribucions especials.  

 
2.8. Contra l’acord definitiu, que haurà de publicar-se al BOPB, es pot interposar recurs 
contenciós administratiu.  

 
2.9. Una vegada adoptat definitivament l’acord concret d’ordenació de les contribucions 
especials i determinades les quotes a satisfer, es notificarà individualment a cada subjecte 
passiu.  
Contra aquest acord, es podrà formular recurs de reposició davant de l’Ajuntament que 
podrà versar sobre la procedència de les contribucions especials, el percentatge del cost 
que han de satisfer o les quotes assignades.  
 
2.10. En qualsevol cas, les obres no podran començar fins que no existeixi l’acord 
definitiu d’ordenació de les contribucions especials i s’hagin notificat les quotes a cada 
subjecte passiu, individualment. 
 
2.11. Una vegada finalitzada la realització total o parcial de les obres s’haurà 
d’assenyalar els subjectes passius, la base i les quotes individualitzades definitives, girant 
les liquidacions procedents i compensant com entrega a compte els pagaments anticipats 
que s’hagin efectuat. 
 
S’emet aquest informe sens perjudici d’altre de millor criteri fonamentat en dret i de que el 
Consistori adopti l’acord que consideri més conforme amb els interessos municipals.”  

 
6. A la vista dels informes emesos s’estima que la quantitat a repartir entre els 

beneficiaris haurà de ser del 90%, la màxima fixada legalment. Al document Relació de 
subjectes passius, incorporat a l’expedient, consta la relació de subjectes passius.  
 

Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Territori amb data 9 de 
novembre de 2022. 
 
Per tant, en l’exercici de les competències conferides, proposo al Ple l’adopció dels 
següents acords:  
 
Primer. IMPOSAR contribucions especials com a conseqüència de l’execució de les 
obres d’urbanització del carrer de Xile – extrem nord – en el tram comprés entre els 
números 4 i 12 del Masnou, l’establiment i exigència de les quals es legitima per 
l’obtenció d’un benefici o per l’augment de valor dels immobles afectats per les obres.  

 
Segon. ORDENAR el tribut concret d’acord amb les següents determinacions:  
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1. Cost total previst de les obres per import de 72.827,48 euros 
2. Cost que suporta l’Ajuntament per import de 7.282,75 euros 
3. Cost a finançar mitjançant contribucions especials:  

Es fixa la quantia que s’ha de repartir als beneficiaris de els obres en 
65.544,73 €, corresponents al 90% del cost total de l’obra.  
Aquesta quantitat té el caràcter de mera previsió, ja que finalitzada l’obra, si el 
cost real és més alt o més baix que el previst, s’ha de prendre aquest cost a 
efectes del càlcul de les quotes, s’han d’assenyalar els subjectes passius i 
s’han de girar les liquidacions que siguin necessàries.  

4. Criteris de repartiment: Metres lineals de façana.  
Tenint en compte l’obra que s’ha d’executar i les característiques tècniques 
urbanístiques de la zona es considera més adequat per a l’equitatiu 
repartiment, del cost de l’obra o servei, entre els contribuents afectats, aplicar 
com a mòdul de repartiment de la base imposable.  
 

Tercer. APROVAR la relació de subjectes passius i les quotes singulars que resulten 
d’aplicar a la quantitat que es reparteixen els beneficiaris el valor dels mòduls aplicables, 
segons consta en el document Relació de subjectes passius. 

 
Quart. PUBLICAR AL BOPB I EXPOSAR  al taulell d’anuncis de l’Ajuntament durant el 
termini de trenta dies hàbils, en el que les persones interessades podran examinar 
l’expedient i presentar-hi les reclamacions que creguin oportunes.  
Durant aquest període d’exposició pública, els propietaris o titulars afectats es podran 
constituir en associació administrativa de contribuents.  
 
Cinquè. NOTIFICAR individualment a cada subjecte passiu les quotes corresponents, si 
és conegut, i si no, mitjançant edictes.  
Els interessats podran formular recurs de reposició davant l’Ajuntament, que podrà versar 
sobre la procedència de les contribucions especials, el percentatge del cost que hauran e 
satisfer les persones especialment beneficiades o les quotes assignades 
 
Sisè. DONAR TRASLLAT d’aquest acord a l’Organisme de Gestió Tributària de la 
Diputació de Barcelona, als efectes de realitzar les liquidacions provisionals i continuar 
amb el procediment per al seu cobrament. 
 
Setè. PUBLICAR al BOPB l’acord definitiu.  
Si hi ha reclamacions, les haurà de resoldre el Ple de la corporació, abans d’aprovar 
definitivament la imposició i ordenació de les contribucions especials.  
 
Vuitè. APROVAR els subjectes passius, la base i les quotes individualitzades 
definitives, girant les liquidacions que procedeixin, una vegada finalitzada la realització 
total de les obres o iniciada la prestació del servei, compensant com entrega a compte els 
pagaments avançats en cas que s’hagin efectuat.  

 
Novè. APLICAR l’Ordenança fiscal general de contribucions especials en tot allò que 
no es preveu en aquest acord. 
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14. - Inici de l'expedient d'establiment del servei públic municipal d’abastament 
d’aigua potable a domicili. 
 
L’Ajuntament del Masnou té competència pròpia en matèria d’abastament d’aigua potable 
a domicili. Així ho disposen tant l’article 25.2.c) de la Llei 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de les Bases del Règim Local (LRBRL) com l’article 66.3.l) del Text refós de 
la Llei municipal i de règim local de Catalunya (TRLMRL), aprovat pel Decret legislatiu 
2/2003, de 28 d’abril, quan a l’article 66.3.l). 
 
Actualment, el servei municipal d’abastament d’aigua potable a domicili es presta 
mitjançant un contracte de concessió que es va signar amb l’empresa Societat Regional 
de Abastament d’Aigües, SA (SOREA) el 4 de gener de 1973, amb una durada de 30 
anys a comptar des de la data d’adjudicació. 
 
El 9 de febrer de 1999 l’Ajuntament va signar amb el concessionari una pròrroga del 
contracte de gestió per un període addicional de 20 anys comptats a partir de la data de 
finalització del contracte inicial (fins al 26 d’octubre de 2022), com a solució de 
finançament a l’execució de les inversions necessàries per a la renovació i millora de les 
instal·lacions del nucli antic del Masnou. 
 
Posteriorment, el 16 de desembre del 2020 l’empresa Societat General d’Aigües de 
Barcelona, SAU (AGBAR), va comunicar a aquest Ajuntament a través d’instància amb 
número de registre E2020019009, que a partir de l’1 de gener de 2021 adquireix tots els 
actius vinculats a la branca d’activitat de SOREA, entre els que hi ha el contracte 
d’abastament d’aigua potable del Masnou. 
 
Tenint en compte que el contracte de concessió del servei finalitzava el 26 d’octubre de 
2022, en data 20 de febrer de 2020 el Ple de la Corporació va aprovar la incoació de 
l’expedient de reversió del servei municipal d’abastament i subministrament d’aigua de la 
població del Masnou. 
 
Per altra part, l’Ajuntament va iniciar l’any 2019 un procés de revisió de la forma de gestió 
dels serveis municipals, que es va concretar amb la creació d’una comissió informativa 
municipal de caràcter específic sobre aquest assumpte.  
 
Un dels serveis que ha estat analitzat ha estat el d’abastament domiciliari d’aigua potable, 
amb l’assistència d’una empresa consultora especialitzada, que el juliol de 2020 va 
presentar les conclusions dels seus treballs, fruit de l’anàlisi comparativa de l’explotació 
del servei sota diferents formes de gestió, i que sintèticament indicaven, entre altres 
coses, que  
 

Els models de gestió directa mitjançant EPEL [entitat pública empresarial local] i 
SML [societat mercantil local] resulten els més sostenibles i eficients per prestar el 
servei al municipi del Masnou. 

 
El 22 d’abril de 2021, el Ple de l’Ajuntament del Masnou va aprovar definitivament la 
constitució de la societat mercantil local Serveis Urbans del Masnou, Empresa Municipal, 
SL (SUMEM, SL), amb un objecte social, segons es recull a l’article 2 dels seus Estatuts, 
que inclou, entre d’altres, la prestació de serveis públics urbans de benestar comunitari i 
medi ambient, com és el cas del servei d’abastament d’aigua potable a domicili. 
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SUMEM, SL, de la qual n’és soci únic l’Ajuntament del Masnou, té la condició de mitjà 
propi de l’Ajuntament, d’acord amb el que es disposa a l’article 3 dels seus Estatuts 
socials. 
 
Per tal de concretar el canvi en la forma de gestió que es recollia a les conclusions de 
l’estudi elaborat per la consultora externa, el 13 de juny de 2022, aquesta Alcaldia va 
aprovar un decret pel qual s’encarregava a SUMEM, SL la realització d’un projecte 
d’assessorament tècnic i elaboració d’un pla operatiu de relleu per al canvi de model de 
gestió del servei d’abastament d’aigua potable al municipi del Masnou a la societat 
mercantil de capital íntegrament públic Serveis Urbans del Masnou, Empresa Municipal, 
SL, en qualitat de mitjà propi, en els termes contemplats a l’article 32 de la LCSP i d’acord 
amb la minuta de conveni i el plec de condicions que formen part de l’expedient. 
 
El 23 de juny de 2022, SUMEM, SL va lliurar el pla operatiu de relleu, del qual es desprèn 
que la societat es trobarà en disposició d’assumir i gestionar el servei d’abastament 
d’aigua en un termini d’uns 3 anys, a partir de l’1 de novembre de 2025.  
 
Conseqüentment, en data 21 de juliol de 2022, el Ple de l’Ajuntament va aprovar la 
declaració de la continuïtat del contracte del servei d’abastament d’aigua potable entre 
l’Ajuntament del Masnou i AGBAR fins el 31 d’octubre del 2025. 
 
No obstant l’anterior, en el mateix pla operatiu de relleu es determina que cal iniciar a curt 
termini el procés de transició vers la gestió directa, per la qual cosa es preveu que el mes 
de gener de 2023 es pugui sotmetre a consideració del Ple de l’Ajuntament l’expedient 
d’establiment del servei, recollint el canvi en la forma de gestió (de gestió indirecta 
mitjançant concessió, a gestió directa a través de la societat mercantil local), en el cas 
que es compleixin les condicions tècniques i legals adients. 
 
Tenint en compte això i el que es recull a l’informe-proposta del Gerent municipal sobre 
aquest assumpte, es fa necessari tramitar el corresponent expedient administratiu, amb la 
documentació que estableix la normativa aplicable, i que s’haurà de sotmetre, com s’ha 
dit, a la consideració del Ple, previ dictamen de la comissió informativa de Territori. 
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Territori amb data 9 de 
novembre de 2022. 
 
En virtut de tot el que s’ha exposat, es proposa al Ple de la corporació, l’adopció dels 
acords següents: 
 
Primer. Disposar que des de la regidoria i el departament competents en la matèria 

s’iniciï i es tramiti l’expedient d’establiment del servei públic municipal 
d’abastament d’aigua potable a domicili, amb l’objectiu de determinar la 
modalitat de gestió més adequada. 

 
Segon. Nomenar una comissió d’estudi per a l’elaboració de la documentació que ha 

de formar part de l’expedient, integrada per: 
 

1. Presidència, que serà exercida per l’Alcalde, el qual podrà ser substituït 
pel regidor o regidora en qui delegui aquesta funció. 
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2. Vocalies: 
a. Regidor o regidora que exerceixi competències delegades en la 

matèria objecte de l’expedient, així com un altre regidor o 
regidora del govern en qualitat de suplent. 

b. Un regidor o regidora designat pels grups municipals sense 
responsabilitats de govern, junt amb un altre que n’exercirà, en 
el seu cas, la suplència. 

c. La cap del Departament d’Urbanisme, activitats, obres i 
projectes. 

d. La tècnica de medi ambient. 
e. L’enginyera municipal. 
f. La tècnica de gestió econòmica. 
g. El secretari general de l’Ajuntament, que n’exercirà la secretaria 

de la comissió d’estudi. 
h. El gerent municipal. 

La presidència i les vocalies tindran veu i vot. En cas d’empat, el vot de 
la presidència tindrà la consideració de vot de qualitat. 
Aquesta comissió podrà comptar amb el suport i assessorament dels 
serveis jurídics i econòmics de l’Ajuntament, així com de qualsevol altre 
expert necessari. 

 
Tercer. Determinar que l’expedient hagi de ser complet en el termini de dos mesos i 

que, prèvia incorporació dels informes preceptius i el dictamen de la Comissió 
informativa de Territori, es presenti al Ple municipal per la seva presa en 
consideració. 

 
Quart. Traslladar aquest acord a les persones que integraran la comissió d’estudi. 
 
15. - Contesta de l'Equip de Govern als precs i les preguntes de la sessió anterior. 
 
16. - Precs i preguntes adreçats a l'Equip de Govern. 
 
17. - Declaració institucional presentada pel Grup Municipal de Cs per a la 
instauració d'una targeta sanitària única al Sistema Nacional de Salut per a la 
millora de l'atenció als pacients. 
 
La política sanitaria está descentralizada a las Comunidades Autónomas desde la década 
de los 2000, aunque el Gobierno sigue manteniendo, entre otras, las competencias de las 
bases generales del Sistema Nacional de Salud y debe velar también por la coordinación 
en materia sanitaria en todo el territorio nacional. Sin embargo, es bien conocido que esa 
coordinación en la mayoría de los casos es inexistente. Por ejemplo, si un ciudadano 
español o residente permanente necesita recibir atención sanitaria en una Comunidad 
Autónoma distinta de la de su lugar habitual de residencia, esa necesidad se convierte en 
una carrera de obstáculos en la que se trata al paciente como un “desplazado” con 
acceso únicamente al servicio de Urgencias y, únicamente si la voluntad del facultativo y 
del personal están de su parte, pueden acceder a una asistencia sanitaria con 
normalidad.  
 
Además, esto es un problema también para los profesionales sanitarios. En el diario El 
País se recogía hace unas semanas una noticia sobre una mujer que había estado 
inconsciente en Sevilla y que, al trasladarla al hospital y proceder a atenderla, los 
facultativos descubrieron que no sabían de ella más que lo que ponía en su Documento 
Nacional de Identidad (DNI), sin acceso a su historia clínica de forma completa. Al no 



 
 
 
RELACIÓ DE PROPOSTES DEL PLE MUNICIPAL 17 de novembre de 2022 

 
Núm. PLE2022000011  

 

Expedient núm. PLE2022000011  
   

A
C

T
S

10
05

 
v.

 2
01

7/
11

 

33 

tener forma de acceder a esa historia clínica y, por tanto, de alergias previas o reacciones 
a tratamientos, le administraron un medicamento que, de acuerdo a su estado, sería 
pertinente. El problema es que son los facultativos los que, en ese momento, se exponen 
al riesgo de que su decisión acabe provocándole a la paciente una reacción alérgica que 
empeore aún más su situación. En el caso particular relatado por El País, de hecho, así 
ocurre: la paciente reacciona con un broncoespasmo, una dificultad respiratoria 
provocada por el fármaco, al que resulta ser alérgica.  
 
Esto es sólo un ejemplo de la fragmentación sanitaria a la que hemos llegado en España, 
imposibilitando una atención de calidad al paciente si se encuentra en una Comunidad 
Autónoma diferente a la de su residencia habitual, en una ciudad diferente a la de su 
residencia habitual o, incluso en algunos casos, atendido en un centro sanitario diferente 
al suyo de referencia. Pese a que contamos con una Secretaría General de Salud Digital, 
Información e Innovación del Sistema Nacional de Salud en el organigrama del Ministerio 
de Sanidad, lo cierto es que nuestro Sistema Nacional de Salud (SNS) no cuenta con las 
herramientas digitales ni competencias y habilidades necesarias para poder dar una 
respuesta a este tipo de problemas. 
 
Por ejemplo, existe la Historia Clínica Digital, a la que las Comunidades Autónomas 
deben suscribirse y voluntariamente acceder a facilitar y a recibir datos sanitarios. 
Además, en algunos casos la herramienta no funciona correctamente, dejando 
igualmente a ciegas a los facultativos, que no pueden acceder siquiera a un resumen del 
historial médico de un paciente y, por tanto, no pueden realmente darle la atención que 
requiere. Este tipo de situaciones ocurren, incluso, cuando un paciente se muda de una 
Comunidad Autónoma a otra y se empadrona en su nuevo municipio de residencia, 
tardando meses o incluso años en que su centro sanitario de referencia obtenga toda la 
información médica disponible de ese paciente por parte de la Comunidad Autónoma de 
origen.  
 
Los propios profesionales han expresado sus quejas, como recuerda también el artículo 
de El País, citando al presidente de la Sociedad Española de Médicos de Atención 
Primaria (SEMERGEN), José Polo, que afirmaba que “el paciente viaja, pero sus datos 
no, cuando tienen una tarjeta sanitaria que funciona en cualquier farmacia de España; allí 
tienen la información, pero el centro de salud no puede saber lo que (ese paciente) está 
tomando”. En definitiva, estos problemas burocráticos y de accesibilidad digital no sólo 
son un problema para la calidad asistencial, sino que ponen palos en las ruedas de unos 
profesionales sanitarios que ya deben hacer frente a situaciones de responsabilidad que, 
si las administraciones hicieran su trabajo de forma más efectiva y eficaz, no deberían 
presentárseles.  
 
Todo ello ocurre, además, cuando se sigue incumpliendo la disposición adicional 
centésima cuadragésima octava de la Ley 11/2020, de 30 de diciembre, de Presupuestos 
Generales del Estado para el año 2021, sobre la puesta en marcha de una Tarjeta 
Sanitaria Única en el Sistema Nacional de Salud. Esta disposición adicional fue propuesta 
por el Grupo Parlamentario Ciudadanos e incluida en el texto legal a instancias del 
mismo. El objetivo era, precisamente, acabar con esa fragmentación que, además, se 
había probado letal a la hora de hacer frente de forma efectiva a la pandemia de COVID-
19. Actualmente, han pasado unos dos años desde aquel acuerdo y el proyecto de ley de 
Presupuestos Generales del Estado para el año 2023 se encuentra en tramitación en el 
Congreso de los Diputados, pero el Gobierno sigue sin dar cumplimiento a esa obligación 
legal de 2021.  
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Mientras tanto, los españoles siguen enfrentándose a un Sistema Nacional de Salud que 
no responde de forma adecuada a sus necesidades, y que prima los intereses territoriales 
antes que el interés general de contar con una asistencia sanitaria plena en todo el 
territorio nacional.  
 
Por todos estos motivos expuestos, el Grupo Municipal de Ciutadans (Cs) en el 
Ayuntamiento de El Masnou propone la adopción de los siguientes acuerdos:  
 
1.- Instar al Gobierno de España a realizar las labores de coordinación sanitarias 
necesarias entre las diferentes comunidades autónomas, para acabar con la 
diferenciación entre residentes y no residentes de una comunidad autónoma y, por tanto, 
eliminar la figura del “desplazado”.  
 
2.- Instar al Gobierno de España a dar cumplimiento a la disposición adicional centésima 
cuadragésima octava de la Ley 11/2020, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales 
del Estado para el año 2021, sobre la puesta en marcha de una Tarjeta Sanitaria Única 
en el Sistema Nacional de Salud. 
 
3.- Instar al Gobierno de España a tomar las medidas necesarias, en colaboración con las 
Comunidades Autónomas, para mejorar el funcionamiento, la disponibilidad de datos y la 
accesibilidad a los mismos a través de la Historia Clínica Digital.  
 
4.- Instar al Gobierno de España para impulsar, en colaboración con las Comunidades 
Autónomas, que los facultativos de toda España conozcan, aprendan y dominen el 
funcionamiento de la Historia Clínica Digital.  
 
5.- Trasladar estos acuerdos al Congreso de los Diputados y sus Grupos Parlamentarios 
representados, así como al Gobierno de España y al Presidente de Gobierno.  
 
6.- Que se publique la presente declaración institucional y sus acuerdos mediante los 
canales habituales de comunicación del Ayuntamiento, tales como Twitter, Facebook y 
otras redes sociales, página web y la revista Masnou Viu. 
 
18. - Declaració institucional presentada pels grups municipals d'ERC i PSC amb 
motiu del 25 de novembre, dia internacional de l'eliminació de la violència contra 
les dones. 
 
A Espanya, des del 2003, han estat assassinades 1.168 dones i 48 nenes i nens, 183 
d’elles a Catalunya. Des del 2009, s'han interposat gairebé 2 milions de denúncies per 
violència de gènere i més de mig milió d'ordres de protecció. Segons les dades de la 
“Macroenquesta de violència contra la dona”, el 34,2% de les dones han patit violència 
per part de les seves parelles o exparelles. El 47,2% no han denunciat ni han utilitzat els 
serveis públics d’ajuda. La violència de gènere és una terrible vulneració de drets humans 
que posa en qüestió la qualitat democràtica del nostre país. El dret a la igualtat, a la 
llibertat, a la seguretat i a la dignitat fa fallida en cada assassinat masclista.  
 
1.168 dones assassinades des del 2003 és una xifra que es llegeix i escriu ràpidament, 
però costa molt més imaginar-se l'impacte de tots aquests assassinats a totes aquestes 
famílies, a la nostra societat. Darrere la fredor de cada xifra i cada percentatge hi ha la 
vida d'una dona, la vida dels seus fills i filles, família, amics. Les vides de les dones no 
són números i no ens podem acostumar ni resignar a conviure amb aquesta violència que 
desafia els pilars d'un país democràtic. Cap dada de violència contra les dones no és 
acceptable en una societat que pretengui ser lliure, igualitària i justa.  
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Per a tots els poders públics i per a tota la societat ha de ser una prioritat millorar la 
resposta que oferim per garantir la seguretat, la llibertat i la vida de les dones víctimes de 
violència de gènere i dels seus fills i filles. Hem d'impulsar, desenvolupar i avaluar 
l'impacte de les polítiques públiques que impulsem destinades a combatre aquesta 
violència. Les víctimes de la violència de gènere es mereixen tot el nostre esforç. Per 
acabar amb la manifestació més terrible de la violència masclista és imprescindible la 
cooperació entre totes les administracions públiques i amb la societat civil. Abordar la 
violència masclista en tota la cruesa reclama ser exigents i posar tots els esforços que 
tenim a l'abast per protegir les víctimes.  
 
La Llei Orgànica 1/2004 de Mesures de Protecció Integral contra la Violència de Gènere 
va suposar una fita en l'abordatge d'aquesta violència que va mobilitzar i posar en marxa 
una gran quantitat de recursos públics destinats a combatre la violència masclista. També 
ens hem dotat d’instruments pioners com la Llei catalana 5/2008, de 24 d'abril, del dret de 
les dones a erradicar la violència masclista i la seva modificació Llei 17/2020 i 
d'instruments judicials, d'anàlisis, protocols d'atenció especialitzada i, ara, també d'una 
estructura de Govern pròpia com és la Conselleria d'Igualtat i Feminismes. D’altra banda, 
l'aprovació del Pacte d'Estat contra la Violència de Gènere el 2017 va suposar elevar la 
violència de gènere a una qüestió d'Estat. No va ser fins al 2018, que es va impulsar 
l’aplicació del Pacte d’Estat contra la Violència de Gènere dotant-lo econòmicament a 
través dels Fons del Pacte d’Estat.  
 
El Pacte d'Estat contra la Violència de Gènere va ser un acord d'èxit, un espai de 
col·laboració i contribució que continua vigent i que té com a objectiu lluitar contra la 
violència masclista. Ha de ser, però, un document actualitzat que respongui a les noves 
formes en què es manifesta la violència. Les administracions públiques han de continuar 
col·laborant per desenvolupar totes les mesures en la lluita contra la violència de gènere 
que reflecteix el Pacte, inclosa la dotació i execució de les partides pressupostàries 
dedicades a aquest fi.  
 
La violència de gènere és incompatible amb una societat plenament democràtica. 
Garantir la llibertat, la seguretat i la vida de les dones i protegir les víctimes no és una 
opció, és una obligació democràtica. La violència de gènere ens interpel·la i les 
administracions locals l'hem de combatre amb tots els mitjans al nostre abast.  
 
En l'àmbit de les nostres competències desenvolupem un paper fonamental en la 
prevenció, així com en la informació, assessorament, protecció i acompanyament a les 
dones víctimes i filles i fills.  
 
Per tot això, els grups municipals signants proposem al Ple de la corporació l’aprovació 
dels acords següents:  
 
1. Ratificar el compromís ferm de l'Ajuntament contra la violència de gènere, i en defensa 
dels drets de les dones, l’erradicació de qualsevol mena de violència masclista i combatre 
qualsevol discurs negacionista i posicionament polític que negui la violència de gènere o 
rebutgi les polítiques públiques enfocades a la seva total erradicació.  
 
2. Instar totes les administracions públiques competents a desplegar i donar compliment a 
les mesures que formen el Pacte d'Estat contra la violència de gènere.  
 
3. Instar els organismes i institucions supramunicipals a vetllar per la igualtat 
d’oportunitats des de la perspectiva de gènere i la protecció de les dones i els infants en 
casos de violència masclista.  
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4. Col·laborar amb les associacions de la societat civil que lluiten contra la violència 
masclista i treballen per la igualtat dels homes i les dones.  
 
5. Desenvolupar polítiques públiques de prevenció i sensibilització que acompanyin 
l’abordatge de la violència masclista al Masnou.  
 
6. Publicar i fer-ne difusió de la declaració a tots els mitjans habituals de l’Ajuntament.  
 
 
 
 
 
 
 


