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Relació de propostes del Ple Municipal en sessió ordinària de l'Ajuntament del 
Masnou del dia 15 de novembre de 2018 
 
1. - Aprovació, si escau, de l'esborrany de l'acta del Ple ordinari del 18 d'octubre de 
2018. 
 
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 2018 amb 
motiu de la seva remissió al Ministeri d'Hisenda i Funció Pública. 
 
Primer. Donar compte informe d’Intervenció número 130/2018 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 2018.  
 
Segon. Donar compte de la comunicació de les dades sobre l’execució del tercer 
trimestre del pressupost 2018 al Ministeri d’Hisenda i Funció Pública. 
 
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 2017, al Ministeri d'Hisenda i Funció Pública. 
 
Únic. 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, introduït per la Llei 27/2013, de 27 de 
desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local, sobre la remissió del 
cost efectiu dels serveis de l’exercici 2017, al Ministeri d’Hisenda i Funció Pública. 
 
6. - Donar compte de l'informe corresponent al tercer trimestre de l’any 2018 sobre 
compliment dels terminis de pagament de les obligacions pendents, emès 
conforme a allò establert per l’article 4 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol. 
 

El tresorer de la corporació ret compte de l’informe, el qual literalment diu:  
 
“Informe del tercer trimestre de 2018 sobre compliment de terminis de 
pagament d’obligacions pendents 
 
De conformitat amb allò establert a l'article 4 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de 
modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s'estableixen mesures 
de lluita contra la morositat en les operacions comercials, trimestralment s'haurà 
d'emetre un informe sobre el compliment dels terminis de pagament de les 
obligacions, que inclourà necessàriament el nombre i la quantia global de les 
obligacions pendents amb incompliment de termini, per la qual cosa s’inclou l’annex 
següent: 
 
Annex 1, amb els quadres i llistats sobre els pagaments realitzats en el trimestre tant 
dins com fora del període legal de pagament, les factures o documents justificatius 
pendents de pagament al final del trimestre, que inclou un resum del nombre i la 
quantia global de les obligacions pendents amb incompliment de termini. 
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D’acord amb allò establert per l’article 198.4 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 
contractes del sector públic, que estableix que “l’administració tindrà l’obligació 
d’abonar el preu dins dels trenta dies següents a la data d’aprovació de les 
certificacions d’obra o dels documents que acreditin la conformitat...”, les dades del 
present informe de morositat s’han calculat tenint en compte com a data de referència 
de càlcul, la data d’aprovació de les factures. 
 
Normativa aplicable: 
- Llei 15/2010, de 5 de juliol, de mesures de lluita contra la morositat en les 

operacions comercials.  
- Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic. 

- Reial decret 1496/2003, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el reglament pel que 
es regulen les obligacions de facturació i es modifica el reglament de l’impost sobre el 
valor afegit.  
Caldrà donar compte del present informe en el primer Ple municipal que es celebri.” 
 
7. - Expedient d'imposició i ordenació de contribucions especials per obres 
d'urbanització del carrer de l'Abat Escarré. 
 
Antecedents: 
 
1. La Junta de Govern Local de l’Ajuntament del Masnou, en sessió ordinària de data 19 
de juliol de 2018, va aprovar el projecte d’obres ordinàries per a la urbanització del carrer 
de l’Abat Escarré del Masnou, amb un pressupost total d’execució per contracte de 
120.446,58 euros, IVA no inclòs. 
 
Aquest acord esdevingué definitiu el 27 de setembre de 2018, en què la Junta de Govern 
Local va aprovar definitivament l’esmentat projecte i es va publicar el 3 d’octubre de 2018, 
mitjançant anunci al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i al Diari Oficial de la 
Generalitat.  
 
2. El 24 d’octubre de 2018, (Decret 2018LLDA002162), l’Alcalde ha resolt iniciar 
l’expedient de contribucions especials i demanar l’emissió dels informes corresponents 
als serveis tècnics municipals, el secretari i l’interventor de la corporació. 
 
3.  El 24 d’octubre de 2018, l’arquitecte municipal informa del següent, que es transcriu 
literalment: 
 

 “ La Junta de Govern Local de l’Ajuntament, en sessió ordinària, de data 19 de juliol de 2018, 
va aprovar inicialment el projecte d’urbanització del carrer d’Abat Escarré del Masnou, amb un 
pressupost total d’execució per contracte de 120.446,58 euros, IVA no inclòs.  
 
La Junta de Govern del 27 de setembre de 2018 va aprovar definitivament l’esmentat projecte, 
que es va publicar mitjançant anunci al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i al Diari 
Oficial de la Generalitat, ambdós de data 3 d’octubre de 2018.  
 
Les despeses totals per a l’execució de les obres d’urbanització són de 156.388,36 € IVA 
inclòs. Aquest import inclou els conceptes següents:  
 

 
 

racte urbanització 145.740,36 € IVA inclòs  
Total: 156.388,36 € IVA inclòs  
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Tal i com figura al projecte aprovat, a la vorera del costat nord hi ha una part urbanitzada i 
actualment disposa de tots els serveis que corresponen a una zona urbana totalment 
consolidada.  
 
Ja han estat executades les obres de la xarxa d’aigua i electricitat, clavegueram i enllumenat 
públic, gas, telefonia fixa i mòbil i de telecomunicacions, així com senyalització vertical i 
horitzontal, tal com queda reflectit en l’annex 2 del projecte aprovat.  
 
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. L’actuació contempla totes les 
obres auxiliars necessàries, com són la pavimentació de voreres, reubicació dels guals per a 
vianants, la pre-instal·lació de punts de llum, un nou col·lector de pluvials, així com també 
senyalització vertical i horitzontal de tota la calçada.  
 
Aquestes obres no poden ser qualificades de simples millores, en el sentit d’una despesa útil 
sobre un servei anterior, sinó que s’han de conceptuar com una autèntica ampliació del servei, 
tant quantitativament com qualitativament, factors que determinen que indubtablement es 
genera un benefici o un augment de valor dels béns dels subjectes passius afectats per les 
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’usar i gaudir de les infraestructures realitzades per part d’aquells ciutadans que 
viuen o realitzen la seva activitat en les proximitats on es realitza l’obra.  
 
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 ....................................................................... 4.000,00 euros  
Direcció facultativa, coordinació S i S, control de qualitat............4.800,00 euros  
21% IVA .......................................................................................1.848,00 euros  

c) Import de les obres a realitzar:  
Pressupost execució per contracte .........................................120.446,58 euros  
21% IVA ................................................................................... 25.293,78 euros  
d) Valor dels terrenys a ocupar permanentment ............................. no es preveu  

e) Indemnitzacions ................................................................................ no es preveu  
f) Interès del capital invertit en les obres .................................................. no s’imputa  

Total pressupost per contracte amb IVA 156.388,36 euros  
 
Tenint en compte les característiques tècniques i urbanístiques de la zona i de conformitat amb 
l’article 32.1.a) del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós 
de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, es considera més adient, com a mòdul de 
repartiment de la base imposable entre els subjectes passius, els metres lineals de façana dels 
immobles.  
 
D’acord amb els mesuraments realitzats pels serveis tècnics municipals, seguidament es 
relacionen les finques incloses en el tram de carrer objecte de les obres d’urbanització, així 
com els metres lineals de les façanes:  
 

Immobles costat nord:  
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Total 170,45 ml de façana  

 
Immobles costat sud:  

 
 

Com a conclusió, manifestar que les obres projectades signifiquen unes millores necessàries 
amb una aplicació directa i total als interessats i generen una major dotació, més idònia per un 
major servei als interessats, que es distingeix d’una simple millora, entesa aquesta com a 
despesa útil sobre un servei anterior, i l’ampliació, com a qualsevol extensió d’alguna cosa 
anterior.” 

 
4. El 25 d’octubre de 2018, el secretari i l’interventor, emeten el següent informe jurídic i 
econòmic, que es transcriu literalment: 
 

 “Per resolució de l’alcaldia de data 24 d’octubre de 2018, 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 del carrer de 
l’Abat Escarré, i a la vista de l’informe emès per l’arquitecte municipal, de data 24 d’octubre de 
2018, s’emet el següent:  
 
1. Fonaments de dret.  
1.1. Fet imposable:  
D’acord amb el que disposen els articles 28 i 58 del 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 dels serveis públics 
municipals definits a l’article 29, 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’Abat Escarré, té aquesta consideració.  
 
L’article 34.2 del text refós del TRLRHL, preveu que l’acord relatiu a la realització d’una obra, si 
s’ha de finançar mitjançant contribucions especials, no es podrà executar fins que se n’aprovi la 
imposició i ordenació concreta.  
 
1.2. Subjectes passius:  
Son subjectes passius de les contribucions especials que s’imposin, ordenin i apliquin les 
persones físiques o jurídiques i les entitats a 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.  
 
Per raó de la naturalesa de l’obra i d’acord amb l’article 30.2. del TRLRHL, tenen la 
consideració de subjectes passius com a persones beneficiades:  
 

a) En les contribucions especials per a la realització d’obres o establiments, o ampliació de 
serveis que afectin els béns immobles, els propietaris d’aquests béns.  

 
1.3. Base imposable:  
Per atendre el cost d’aquesta obra existeix consignació suficient a la partida pressupostària UB 
15320 60900 - urbanització del carrer de l’Abat Escarré.  
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La base imposable, (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 les especificacions de l’article 31.2 del 
TRLRHL, tenint el cost total pressupostat el caràcter de simple previsió, ja que si el cost real és 
major o menor que el previst, s’ha de prendre, el 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 restar 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 o 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.  
 
Tal i com figura el projecte bàsic d’urbanització i l’informe tècnic de l’arquitecte municipal de 
data 13 de març de 2018, es prendrà per a la determinació de la base imposable l’import de 
156.388,36 euros, essent aquest el cost total de les obres, dels quals 145.740,36 euros 
corresponen al pressupost per contracte i 10.648,00 euros als honoraris, i que té caràcter de 
mera previsió, i en conseqüència, si el cost efectiu 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 naturalesa de les obres, i amb caràcter 
general, s’han d’aplicar conjuntament o separadament com a mòduls de repartiment:  
- els metres lineals de 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 és 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.  
 
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 de 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.  
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1.6. Procediment i competència:  
De conformitat amb els articles 15.1 i 34.1 i 3 del TRLRHL, 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. 
  
Per un principi d’eficàcia i economia dels acords, aquests es poden adoptar conjuntament.  
Aquests acords han de contenir:  
 

- 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) de la Llei 7/1985 de Bases de 
Règim Local i 47.1 de la Llei 11/1999, de modificació d’aquesta Llei.  
 
Quan s’hagi adoptat, cal sotmetre’l a informació pública al tauler d’anuncis de la corporació 
durant trenta dies, com a mínim, dins dels quals els interessats poden examinar l’expedient i 
presentar les reclamacions oportunes. A més, en tot cas, es publicarà l’anunci d’exposició al 
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i en un diari dels de major difusió de la província.  
 
Segons el que preveuen els articles 36.2 i 37 del text refós del TRLRHL, durant aquest termini 
d’exposició el públic, els propietaris o titulars afectats, sempre que representin al menys, els 
dos terços de les quotes que s’hagin de satisfer, i per acord en majoria absoluta, es poden 
constituir en Associació administrativa de contribuents.  
 
Si no es produeixen reclamacions, aquests acords es consideraran aprovats definitivament, 
sense necessitat d’acord plenari, el qual es publicarà en el BOPB i contra el qual es podrà 
interposar recurs contenciós administratiu.  
 
Si es formulen reclamacions en l’acord d’imposició i ordenació, s’hauran de resoldre i fer 
l’aprovació definitiva pel Ple. Mitjançant edicte en el BOP es publicarà l’acord i es notificarà als 
que van efectuar reclamacions, podent interposar en el seu cas el corresponent recurs 
contenciós administratiu.  
 
L’acord definitiu o el provisional elevat automàticament a definitiu, s’haurà de publicar en el 
butlletí oficial de la Província, sense que entri en vigor fins que no s’hagi portat a terme la 
publicació. (article 17.4 del TRLRHL) 
 
De conformitat amb l’article 34.4 del text refós del TRLRHL, 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 fossin coneguts i, en el seu defecte, per 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.  
 
Aquesta notificació constitueix una garantía per a la defensa del contribuent i per això sempre 
ha de tenir lloc, independentment de que la quota encara no sigui exigible, doncs la liquidació 
practicada no ho serà fins que es produeixi la seva meritació, es a dir, fins que les obres no 
hagin finalitzat o s’iniciï la prestació del servei.  
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La notificació de la liquidació definitiva haurà de contenir els extrems relacionats en 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, doncs es 
tracte d’actes de gestió tributària. (article 9.1 de l’ordenança general de gestió, liquidació i 
recaptació dels ingressos de dret públic municipal)  
 
En qualsevol cas, l’acord relatiu a la realització de l’obra, que s’hagi de costejar 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 també notificat individualment la quota a cada subjecte passiu.  
 
1.7. Caràcter finalista:  
Les quantitats recaptades per contribucions especials només poden ser destinades a pagar les 
despeses de l’actuació d’urbanització.  
 
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 ordinàries per a la urbanització del carrer de l’Abat Escarré, és procedent 
exigir contribucions especials, perquè s’inclouen en les obres i serveis públics locals 
enumerades en l’article 29 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals.  
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 en l’article 32.1 a) del text refós de la LHL, 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 140.749,52 euros, que no supera el límit exigit 
per la llei, i que correspon al 90%, del cost total de 156.388,36 euros, que l’Ajuntament suporta 
per la realització d’aquesta obra.  
 
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 trenta dies, dins 
dels quals els interessats podran examinar 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. (Article 36.2 i 37 del TRLRHL)  
 
2.6. Si no es produeixen reclamacions, l’acord inicial esdevé 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 s’haurà de publicar en el BOPB, es pot interposar recurs 
contenciós administratiu.  



 
 
 
RELACIÓ DE PROPOSTES DEL PLE MUNICIPAL 15 de novembre de 2018 

 
Núm. PLE2018000012  

 

Expedient núm. PLE2018000012  

A
C

T
S

1
0
0
5
 

v
. 
2
0
1
7
/1

1
 

8 

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’hagi notificat la quota, individualment a cada 
subjecte passiu.  
 
2.11. 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.  
 
S’emet aquest informe sens perjudici d’altre de millor criteri fonamentat en dret i de que la 
Corporació adopti l’acord que consideri més conforme amb els interessos municipals.” 

 
5. A la vista dels informes emesos s’estima que la quantitat a repartir entre els 
beneficiaris haurà de ser del 54,31%, atès que l’immoble del carrer de La Colomina, s/n, 
situat a la façana sud amb 176,44 metres lineals, és de propietat municipal, en concret, 
és on s’ubica el camp de l’Atlètic Masnou Futbol, i que l’existència d’aquest equipament 
municipal amb una elevada afluència per part de la ciutadania del Masnou, justifica, que 
la quantitat que hauran d’assumir els veïns sigui del 54,31%, inferior a la màxima fixada 
legalment (90%) i que a diferència d’altres vials urbanitzats i finançats amb contribucions 
especials ha estat l’habitual en les urbanitzacions de carrers on totes les propietats 
afectades eren privades.  
 

Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa. 
 
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 l’obres 
d’urbanització del carrer de l’Abat Escarré 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: 
 

1. Cost total previst de les obres per import de 156.388,36 euros. 
2. Cost que suporta l’Ajuntament per import de 71.453,84 euros. 
3. Cost a finançar mitjançant contribucions especials:  

Es fixa la quantitat que s’ha de repartir els beneficiaris en 84.934,52 euros 
corresponents al 54,31% 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. 
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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 annex I (Relació de subjectes passius). 
 
Quart.- PUBLICAR al BOPB  i EXPOSAR l’anunci el tauler 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 
de satisfer les persones especialment beneficiades o les quotes assignades. 
 
Sisè.- 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. 
 
Setè.- 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. 
 
Vuitè.- APLICAR l’Ordenança fiscal general de contribucions especials en tot allò que no 
es preveu en aquest acord. 
 
8. - Aprovació inicial de l'expedient  número 26/2018 de modificació per Crèdit 
Extraordinari finançat amb baixa. 
 
Des de la Regidora d’Habitatge s’ha tramitat, davant la Diputació de Barcelona, la petició 
d’ajut tècnic per la redacció d’un nou Pla Local d’Habitatge. Tal com indica informe tècnic 
al respecte, l’aportació municipal és de 4.840,00 euros. Al no existir en el pressupost 
2018 aplicació pressupostària per poder fer front al pagament corresponent al 20% del 
cost màxim estimat, és necessari tramitar l’expedient de modificació de crèdits. 
 
L’Ajuntament del Masnou ha signat un conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal 
del Maresme, per l’ús i gestió de les borses de personal d’àmbit comarcal per ocupar llocs 
de treball de caràcter conjuntural, no estructurals. Aquesta bossa ha estat utilitzada des 
del departament de Recursos Humans per la contractació de personal en l’àmbit de 
l’assistència social, per la qual cosa s’ha rebut la liquidació per import de 259,00 euros. Al 
no existir en el pressupost 2018 aplicació pressupostària per poder fer front al pagament 
és necessari tramitar l’expedient de modificació de crèdits. 
  
Davant la necessitat de realitzar les despeses previstes anteriorment, comprovat que en 
el Pressupost vigent no existeixen els crèdits suficients, de conformitat amb l’article 177.2  
RDL 2/2004, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals 
i  l’article 38 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril. 
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Vist l’informe emès per, en relació a l’esmentat expedient de  crèdit extraordinari finançat 
amb baixa de despeses del capítol 2.   
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa. 
 

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

Primer.- Aprovar inicialment  l’expedient núm. 26/2018, de concessió de crèdit 
Extraordinari finançat amb baixa de despesa, segons el següent detall de les aplicacions 
de despeses que s’especifiquen a continuació: 
 

INCREMENT   DESPESES      

Aplicació Crèdit  Mod. despeses Crèdit Final 

HA 15220 46100 0 4.840,00 4.840,00 

Elaboració Pla Local Habitatge 

  
  

  

  
  

RH 22100 46500 0 259,00 259,00 

Conveni Consell Comarcal 

  
  

  0 5.099,00 5.099,00 

  

  
  

BAIXA  DE DESPESES      

Aplicació Crèdit  Mod. despeses Crèdit Final 

HA 15220 22602 6.000,00 -4.840,00 1.160,00 

Campanyes difusió Habitatge 

  
  

RH 92020 22699 1.500,00 -259,00 1.241,00 

Subvencions emprenedors 

  
  

  7.500,00 -5.099,00 2.401,00 

 

Segon.- Exposar al públic la modificació  esmentada pel termini de quinze dies a la 

Intervenció municipal de l’Ajuntament, mitjançant un edicte al BOP i a l’e-tauler  de la 

corporació als efectes d'examen i possibles reclamacions pels interessats així com al 

portal de transparència.  

 

Aquest acord es considerarà definitiu si no s’hi produeixen reclamacions en contra durant 

el termini d’exposició pública, i entrarà en vigor en l’exercici al qual es refereix, quan 

s’hagi complert el que disposen l’article 112.3 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de 

les bases de règim local, i l’article 169 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel 

qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals. 
 
9. - Aprovació de l'expedient número 27/2018 Modificació crèdit per transferències. 
 
Fets 
S’ha presentat a aquest departament d’Intervenció,  la petició de modificació de crèdits 
per transferències entre diferent grup de programa per part de la regidoria de Medi 
Ambient, concretament per poder fer front al pagament de l’Aportació que corresponent a 
l’Ajuntament del Masnou pel que fa a la Deixalleria Mancomunada. Vist la documentació 
comptable que s’acompanya des de la regidoria d’Hisenda, així com informe de la tècnica 
de Medi Ambient,  es proposa donar de baixa import de 25.473,49 euros de l’aplicació 
pressupostària d’Interessos préstec per poder pagar l’aportació municipal d’aquest 
exercici de 2018.  
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Tanmateix, i tal com consta en expedient relacionat BPM X2018002099, i en l’informe 
emès per Alcaldia, els  dos regidors de la CUP posen de manifest el prec de destinar 
l’import de 28.158,00 euros  de les seves compensacions econòmiques d’assistència als 
plens i a les comissions informatives, pressupostades per l’exercici 2018, a l’adquisició de 
material logístic per a l’organització d’actes populars.   
 
Des del departament d’intervenció s’emet informe  al respecte. 
 
Fonaments de dret 
 
Atès que en  l’article 179 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 s’estableix la possibilitat de dur a 
terme expedients de modificació de pressupost per transferències de crèdit, entre 
aplicacions  de diferent  grup de programa 
 
Vist  que l’Art. 52.2 f) i 114.1 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril , pel qual s’aprova 
el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya estableix que l’aprovació 
de la modificació del pressupost per crèdit per transferència entre aplicacions de diferent 
grup de programa  és competència del Ple de l’Ajuntament per majoria simple. 
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa. 
 
En virtut de tot el que s’ha exposat, es proposa, al Ple de la corporació, l’adopció dels 
acords següents: 
 
PRIMER.-Aprovar la modificació pressupostària del pressupost  número  27/2018, de 
crèdit per transferències  entre aplicacions de diferent grup de programa, següent: 
 

APLICACIONS PRESSUPOSTÀRIES QUE 
AUGMENTEN         

Aplicació Projecte crèdit Mod. despeses crèdit total 

  
   

  

CU 3330062300 2014 2 CU 1 6.305,08 28.158,00 34.463,08 

Utillatge i instal.acions equipaments culturals 
   

  

MA 16220 46300 
 

164.000,00 25.473,49 189.473,49 

Aportació mancomunitat deixalleria 
   

  

    170.305,08 53.631,49 223.936,57 

          

APLICACIONS PRESSUPOSTÀRIES QUE MINORAN         

Aplicació   crèdit Mod. despeses crèdit total 

RH 91200 23000 
 

197.200,00 -28.158,00 169.042,00 

Assistències òrgans de Govern 
   

  

HI 01100 31000 
 

120.700,00 -25.473,49 95.226,51 

Interessos préstecs 
   

  

  
 

317.900,00 -53.631,49 264.268,51 

    Suma Total. 0   
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SEGON.- Exposar al públic el Pressupost esmentat pel termini de quinze dies a la 
Intervenció municipal de l’Ajuntament, mitjançant un edicte al BOP i a l’e-tauler  de la 
corporació als efectes d'examen i possibles reclamacions pels interessats així com al 
portal de transparència. Aquest acord es considerarà definitiu si no s’hi produeixen 
reclamacions en contra durant el termini d’exposició pública, i entrarà en vigor en 
l’exercici al qual es refereix, quan s’hagi complert el que disposen l’article 112.3 de la Llei 
7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i l’article 169 del Reial decret 
legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les 
hisendes locals. 
 
10. - Aprovació inicial de l'expedient número 29/2018 de modificació per suplement 
de crèdit capítol 1, finançat amb baixa del Fons de Contingència. 
 
La Llei 6/2018, de 3 de juliol, de Pressupostos  Generals de l’Estat per l’any 2018, 
publicada en el BOP de 4 de juliol de 2018,  estableix en l’article 18 del  Capítol 1,  de les 
despeses del personal al servei del sector públic,  de Bases y coordinació de la 
planificació general de la activitat econòmica en matèria de despeses de personal al 
servei del sector públic, i concretament  en el punt número dos, posa de manifest el 
següent : 
 
“A més, es podrà autoritzar un increment addicional del 0,2 per cent de la massa salarial 
per a, entre d’altres mesures, la implantació de plans o projectes de millora de la 
productivitat o l’eficiència, la revisió de complements específics entre llocs amb funcions 
equiparables, l’homologació de complements de destinació o l’aportació a plans de 
pensions. En les Administracions i resta d’entitats del sector públic definit en aquest 
article en situació de superàvit pressupostari en l’exercici 2017, aquest increment 
addicional podrà abastar el 0,3 per cent.” 
 
Es presenta al departament d’intervenció informe del departament de Recursos Humans 
per la  modificació de crèdit del pressupost vigent, mitjançant suplement de crèdit , per 
poder aplicar l’augment  en les retribucions previstes en la  Llei 6/2018, de 3 de juliol, de 
Pressupostos  Generals de l’Estat per l’any 2018, i es proposa l’aprovació del 0,3 per cent 
dels imports permesos en l’esmentada Llei. Aquest 0,3 per cent de la massa salarial 
correspon a 27.639,00 euros. 
 
Davant la necessitat de realitzar les despeses previstes anteriorment, comprovat que en 
el Pressupost vigent no existeixen els crèdits suficients, de conformitat amb l’article 177  
RDL 2/2004, de 5 de març pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei reguladora de les 
Hisendes Locals i  l’article 38 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril. 
 
Vist l’informe emès per l’interventor.  
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa. 
 
En virtut de tot el que s’ha exposat, es proposa, al Ple de la corporació, l’adopció dels 
acords següents: 
 

Primer.- Aprovar inicialment  l’expedient núm. 29/2018, de modificació pressupostària per 
suplement de crèdit a les aplicacions del capítol 1, finançades amb la baixa parcial de 
l’aplicació pressupostària HI 92900 50000 Fons de Contingència, per import de 27.639,00 
euros, segons el següent detall de les aplicacions de despeses que s’especifiquen a 
l’annex 1.  
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Segon.- Exposar al públic la modificació  esmentada pel termini de quinze dies a la 

Intervenció municipal de l’Ajuntament, mitjançant un edicte al BOP i a l’e-tauler  de la 

corporació als efectes d'examen i possibles reclamacions pels interessats així com al 

portal de transparència.  

 

Aquest acord es considerarà definitiu si no s’hi produeixen reclamacions en contra durant 

el termini d’exposició pública, i entrarà en vigor en l’exercici al qual es refereix, quan 

s’hagi complert el que disposen l’article 112.3 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de 

les bases de règim local, i l’article 169 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel 

qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals. 
 
11. - Increment addicional conforme l'article 18.dos del la Llei 6/2018 de 
Pressupostos Generals de l'Estat. 
 
Vist que l’article 18.dos de la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de Pressupostos Generals de 
l’Estat per a l’any 2018, estableix que es podrà autoritzar un increment addicional del 0,2 
per cent de la massa salarial per a, entre d’altres mesures, la implantació de plans o 
projectes de millora de la productivitat o l’eficiència, la revisió de complements específics 
entre llocs amb funcions equiparables, l’homologació de complements de destinació o 
l’aportació a plans de pensions. En les Administracions i resta d’entitats del sector públic 
definit en aquest article en situació de superàvit pressupostari en l’exercici 2017, aquest 
increment addicional podrà abastar el 0,3 per cent. 
 
Vist que en el cas de l’Ajuntament del Masnou, en estar en situació de superàvit 
pressupostari en l’exercici 2017, es pot aplicar l’increment addicional del 0,3 per cent.  
 
Atès que el capítol 1 del pressupost municipal 2018 puja la quantitat de 9.715.241€, però 
el 0,3 per cent de la massa salarial correspon a 27.639€, donat que hi ha partides que no 
incrementen com: els ajuts socials, assegurances, formació, retribucions electes, etc. 
 
Atès que la mesa de negociació de matèries comunes reunida els dies 19, 24 i 29 
d’octubre de 2018 ha adoptat l’acord de destinar l’increment addicional del 0,3 per cent a 
revisar el complement específic dels tres llocs de treball amb la retribució més baixa de 
l’Ajuntament. 
 
Vist l’informe de Recursos Humans i Organització. 
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa. 
 
En virtut de tot el que s’ha exposat, es proposa, al Ple de la corporació, l’adopció dels 
acords següents: 
 
Primer.- Aprovar un increment addicional del 0,3 per cent de la massa salarial de 
l’exercici 2018, conforme l’article 18.dos de la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de Pressupostos 
Generals de l’Estat per a l’any 2018. 
 
Segon.- Destinar aquest increment addicional a la revisió del complement específic dels 
següents llocs de treball, i al corresponent cost de la seguretat social, el qual restarà 
condicionat a l’aprovació de l’expedient 29/2018 de modificació de crèdit corresponent: 

 
1. Operari/ària de neteja 
2. Operari/ària de brigada 
3. Operari/ària de brigada especialitzat 
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Tercer.- Aprovar la modificació de la relació de llocs de treball en el sentit d’incrementar 
el complement específic i productivitat dels llocs de treball d’operari/ària de neteja, 
operari/ària de brigada, operari/ària de brigada especialitzat, conforme a la valoració 
següent: 
 

Valoració CAR CIH AUT INC RTP RTA Total 
punts 

Operari de neteja 54 37 30 30 20 0 171 

Operari de brigada 55 39 30 30 20 0 174 

Operari de brigada especialitzat 55 39 30 30 20 0 174 

 
Quart.- Publicar la modificació de la relació de llocs de treball. 
 
12. - Modificació acord condicions laborals empleats i empleades públiques 
Ajuntament del Masnou - prestació incapacitat temporal. 
 
Vista la disposició addicional quinquagèsima quarta de la Llei 6/2018, de 3 de juliol de 
Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2018, estableix que cada Administració 
Pública podrà determinar, prèvia negociació col·lectiva, las retribucions a percebre pel 
personal al seu servei o al de los organismes i entitats públiques dependents, en situació 
de incapacitat temporal i en el cas del personal funcionari al que se li ha expedit llicència 
per malaltia, d’acord amb les següents regles:  
 
Respecte al personal funcionari inclòs en el Règim General de Seguretat Social i al 
personal estatutari i laboral, es podrà establir un complement retributiu des de el primer 
dia d’incapacitat temporal que, sumat a la prestació del Règim General de la Seguretat 
Social, abasti fins un màxim del cent per cent de les seves retribucions fixes del mes 
d’inici de la incapacitat temporal.  
 
Vist l’article 25 de l’acord de condicions laborals dels empleats públics de l’Ajuntament del 
Masnou regula les retribucions en situació de llicència per malaltia i l’article 21.4 regula 
els efectes retributius de les absències justificades per motius de salut sense incapacitat 
temporal. 
  
Article 25.- Retribucions en situació de llicència per malaltia  
Es complementa la prestació d’incapacitat temporal del personal públic municipal que 
tingui dret a la prestació d’Incapacitat temporal (IT) a càrrec de la Seguretat Social, així 
com d’aquells funcionaris integrats, amb els límits màxims permesos pel Reial Decret Llei 
20/2012:  
 
a) Incapacitat temporal per contingències comunes:  

i) Del primer fins al tercer dia, ambdós inclosos, el 50% de les retribucions fixes i 
periòdiques que es percebin el mes anterior a aquell en què va tenir la incapacitat.  

ii) Des del quart dia fins al vintè, ambdós inclosos, un complement que, sumat a la 
prestació econòmica reconeguda per la Seguretat Social, sigui equivalent al 75% 
de les retribucions fixes i periòdiques que es percebin el mes anterior a aquell en 
què va tenir lloc la incapacitat.  

iii) A partir del vint-i-unè dia, inclusivament, fins al cent per cent de les retribucions 
fixes i periòdiques que es percebin el mes anterior a aquell en què va tenir lloc la 
incapacitat.  
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b) Incapacitat temporal per contingències professionals:  
i) Establir que en el supòsit d’incapacitat temporal per contingències professionals 
es percebrà el cent per cent de les retribucions fixes i periòdiques percebudes 
durant el mes anterior al de la situació d’incapacitat temporal i al llarg de tot el 
període de durada d’aquesta.  

 
Article 21.4 Efectes retributius de les absències justificades per motius de salut sense 
incapacitat temporal.  
Les absències justificades per motius de salut sense incapacitat temporal comporten el 
mateix descompte del 50% de les retribucions establert per als tres primers dies 
d’absència per incapacitat temporal.  
 
No obstant I'anterior, no comporten descomptes retributius:  
a) Les primeres 30 hores laborables d’absència en un mateix any natural per la jornada 
ordinària o les que corresponguin en funció de la jornada efectivament realitzada 
(ampliada, reduïda o parcial).  

b) Les absències derivades de malalties de caràcter crònic, sempre que resultin 
degudament justificades.  
 
Atès que la mesa de negociació de matèries comunes reunida el dia 19 d’octubre de 
2018 va adoptar el següent acord per unanimitat:  
 

Primer.- Modificar l’article 25.a) de l’acord de condicions laborals dels empleats 
públics de l’Ajuntament del Masnou conforme el redactat següent:  
a) Incapacitat temporal per contingències comunes:  
i) Del primer dia el 100% de les retribucions fixes i periòdiques que es percebin el 
mes anterior a aquell en què va tenir la incapacitat.  
 
Segon.- Modificar l’article 21.4 de l’acord de condicions laborals dels empleats 
públics de l’Ajuntament del Masnou conforme el redactat següent:  
Les absències justificades per motius de salut sense incapacitat temporal 
comporten el descompte del 50% de les retribucions fixes i periòdiques.  
No obstant I'anterior, no comporten descomptes retributius:  
a) Les primeres 30 hores laborables d’absència en un mateix any natural per la 
jornada ordinària o les que corresponguin en funció de la jornada efectivament 
realitzada (ampliada, reduïda o parcial).  

b) Les absències derivades de malalties de caràcter crònic, sempre que resultin 
degudament justificades.  
 
Tercer.- Sotmetre a consideració del Ple la modificació de l’article 25 i de l’article 
21.4 de l’Acord de condicions laborals dels empleats públics i empleades 
públiques de l’Ajuntament del Masnou, per a la seva aprovació.  
 
Quart.- Publicar la modificació de l’Acord de condicions laborals dels empleats 
públics i empleades públiques de l’Ajuntament del Masnou.  

 
Vist l’informe de Recursos Humans i Organització. 
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa. 
 
En virtut de tot el que s’ha exposat, es proposa, al Ple de la corporació, l’adopció dels 
acords següents: 
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Primer. Modificar l’article 25.a) de l’acord de condicions laborals dels empleats públics de 
l’Ajuntament del Masnou, a la vista de la disposició addicional quinquagèsima quarta de 
la Llei 6/2018, de 3 de juliol de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2018, en el 
sentit que, en el cas d’incapacitats temporals per contingències comunes, es percebrà 
des del primer dia el 100% de les retribucions fixes i periòdiques que es percebin el mes 
anterior a aquell en què va tenir la incapacitat.  
 
Segon. Modificar el redactat de l’article 21.4 de l’acord de condicions laborals dels 
empleats públics de l’Ajuntament del Masnou per tal d’adaptar-lo a la modificació de 
l’article 25, conforme el redactat següent: 
Les absències justificades per motius de salut sense incapacitat temporal comporten el 
descompte del 50% de les retribucions fixes i periòdiques  
 
Tercer. Publicar la modificació de l’acord de condicions. 
 
Quart. Comunicar els acords adoptats als empleats municipals i a les organitzacions 
sindicals. 
 
13. - Aprovar inicialment les Bases específiques reguladores de la concessió 
d’ajuts sobre la quota de l'impost sobre béns immobles a favor de persones  amb  
escassa  capacitat econòmica. 
 
Atès que des de l’any 2014 l’Ajuntament del Masnou ha vingut realitzant convocatòries 
públiques anuals d’ajuts sobre la quota de l’impost sobre béns immobles a favor de 
persones amb escassa capacitat econòmica, a atorgar pel procediment de concurrència 
competitiva.  
 
Atès que des de la regidoria d’Acció Social, considerant el compromís adquirit inicialment 
l’any 2014 i refermat anualment en els successius pressupostos municipals, creu 
necessari procedir a la tramitació d’una nova convocatòria.  
 
Atès que per a realitzar aquesta convocatòria cal aprovar unes bases específiques 
reguladores, el text de les quals ha estat objecte d’una revisió detallada.  
 
Vist l’informe del gerent municipal de data 27 de març de 2018, en el qual es detallen els 
canvis proposats en aquelles bases específiques i es considera necessari que des de la 
regidoria d’Acció Social es tramiti la seva aprovació.  
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa. 
 
En virtut de tot el que s’ha exposat, es proposa, al Ple de la corporació, l’adopció dels 
acords següents:  
 
Primer. Aprovar inicialment les bases específiques reguladores de la concessió d’ajuts 
sobre la quota de l’impost sobre béns immobles a favor de persones amb escassa 
capacitat econòmica, segons el text que consta a l’expedient.  
 
Segon. Sotmetre aquestes bases específiques a informació pública per un termini de 30 
dies hàbils, mitjançant la inserció dels anuncis corresponents al Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona (BOPB), al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), al 
tauler d’edictes electrònic de l’Ajuntament (e-Tauler) i al portal de transparència del web 
municipals, als efectes de presentació d’al·legacions o reclamacions, si s’escau. El 
termini d’informació pública començarà a comptar a partir de l’endemà del dia de la 
publicació de l’anunci al BOPB.  
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L’expedient es podrà consultar al departament d’Acció Social 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 8:30 a 14 hores i al tauler d’edictes electrònic de 
l’Ajuntament.  
 
Tercer. Considerar aprovades definitivament aquestes bases específiques en el cas que 
no es presenti cap al·legació o reclamació, sense necessitat de cap tràmit ulterior i 
procedir a continuació a la publicació del text íntegre al BOPB. 
 
14. - Aprovar inicialment les Bases especifiques reguladores de la concessió de 
subvencions municipals per al lloguer d’habitatge habitual. 
 
Atès que l’Ajuntament del Masnou veu la necessitat d’implementar una línia d’ajuts al 
lloguer de l’habitatge habitual per tal de recolzar els veïns i veïnes que tenen dificultats 
per accedir a l’habitatge o mantenir l’habitatge habitual. 
 
Vist l’informe de la Tècnica d’Habitatge, de data 29 d’octubre de 2018, en el qual proposa 
l’aprovació de les Bases específiques de la concessió de subvencions municipals per al 
lloguer d’habitatge habitual, a atorgar pel procediment de concurrència competitiva. 
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa. 
 
En virtut de tot el que s’ha exposat, es proposa, al Ple de la corporació, l’adopció dels 
acords següents: 
 
Primer. Aprovar inicialment les Bases específiques de la concessió de subvencions 
municipals per al lloguer d’habitatge habitual, a atorgar pel procediment de concurrència 
competitiva segons el text que forma part de l’expedient. 
 
Segon. Sotmetre a informació pública el present acord i el text de les bases que regulen 
l’atorgament de subvencions municipals per al lloguer d’habitatge habitual al municipi del 
Masnou, a atorgar pel procediment de concurrència competitiva, 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 a 
través de la Base de Dades Nacional de Subvencions, 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’Acció Social 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 al tauler d’edictes electrònic de 
l’Ajuntament.  
 
Tercer. Disposar que, si no s’hi formula cap al·legació ni reclamació durant el termini 
d’informació pública i d’audiència, les bases específiques que regulen l’atorgament de 
subvencions per al lloguer d’habitatge habitual, a atorgar pel procediment de concurrència 
competitiva que s’aprovin inicialment quedaran aprovades definitivament sense necessitat 
de cap tràmit ulterior, i es procedirà directament a la seva publicació. 
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15. - Devolució de la garantia definitiva del contracte de la concessió administrativa 
per a l'explotació de la guingueta - bar, de propietat municipal, situada a la zona 
esportiva de Pau Casals. 
 
 Vist que en data 19 de juny de 2008 el Ple, va aprovar l’expedient de licitació de la 
concessió administrativa per a l’explotació de la guingueta, de titularitat municipal, situada 
a la zona esportiva de Pau Casals. 
 
Vist que en data 18 de setembre de 2008, el Ple, va adjudicar el contracte de la 
concessió administrativa per a l’explotació de la guingueta situada a la zona esportiva de 
Pau Casals a La Petita, SCP. 
 
Vist que en data 15 de desembre de 2015, el senyor (.../...) va sol·licitar a l’Ajuntament el 
canvi de titularitat del contracte de la guingueta passant de la societat civil privada La 
Petita SCP a empresari individual, amb efectes 1 de gener de 2016. 
 
Vist que en data 21 d’abril de 2016 el Ple va autoritzar la sol·licitud de cessió de la 
titularitat del contracte d’explotació amb efectes 1 de gener de 2016, mitjançant concessió 
demanial, de la guingueta destinada a bar situada a la zona esportiva de Pau Casals del 
Masnou a favor del Sr. (.../...), en els mateixos termes –inclosa per tant la vigència inicial- 
que es va adjudicar a La Petita SCP, per acord de Ple de 18 de setembre de 2008. 
 
Atès que en data 28 de setembre de 2018 l’Ajuntament del Masnou va enviar un ofici 
comunicant la data d’extinció del contracte venciment del termini establert i d’acord amb 
la clàusula quarta del contracte. 
 
Atès que en data 9 d’octubre de 2018 es va signar l’acta de recepció del material adscrit 
al servei. 
 
Vist que en data 9 d’octubre de 2018 el senyor (.../...) a titular de la concessió 
administrativa de la guingueta ubicada a la zona esportiva de Pau Casals del Masnou, va 
presentar escrit en el registre general d’aquest Ajuntament sol·licitant  el retorn de la 
garantia definitiva. 
 
Vist que la clàusula 16 del Plec de clàusules administratives particulars estableix que la 
devolució i cancel·lació de la garantia s’efectuarà de conformitat amb el que disposen els 
articles 90 LLCSP i 65.2 i 3 del Reglament General de la Llei de Contractes de les 
Administracions Públiques, un cop recepcionats els béns municipals i sempre que no se’n 
derivin responsabilitats pel concessionari.  
 
Atès que en data 24 d’octubre, la tècnica de mobilitat i Via Pública ha emès el 
corresponent informe, en el que dóna compte de la correcta execució del contracte de 
concessió fins a la data d’extinció del mateix per part de la titular i favorable al retorn de la 
garantia.  
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa. 
 
En virtut de tot el que s’ha exposat, es proposa, al Ple de la corporació, l’adopció dels 
acords següents: 
 
Primer. Retornar la fiança per import de 2.250 euros que el senyor (.../...), amb NIF 
(.../...), va constituir mitjançant dipòsit com a garantia definitiva del contracte de la 
concessió administrativa per a l’explotació de la guingueta de propietat municipal situada 
a la zona esportiva de Pau Casals.  
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Segon. Notificar aquest acord al senyor (.../...).  
 
Tercer. Comunicar aquest acord al departament d’Intervenció. 
 
16. - Execució de la Sentència núm. 160/2018 de 26 de febrer de 2018, dictada en el 
recurs contenciós administratiu núm. 210/2015 del Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya, interposat per FCC contra la resolució de 13 d’abril de 2015 del Tribunal 
Català de Contractes del Sector Públic núm. 67/2015 i contra l’acord del Ple de 
l’Ajuntament del Masnou de data 14 de maig de 2015 relatiu al contracte dels 
serveis de recollida de residus, neteja viària, passeig marítim i platges del terme 
municipal del Masnou. 
 

1. El Ple Municipal en la sessió de data 17 de juliol de 2014, va aprovar l’expedient 
per a la licitació del contracte de serveis de recollida de residus, neteja viària, 
passeig marítim i platges del terme municipal del Masnou, mitjançant procediment 
obert i diversos criteris d’adjudicació.   
 

2. El dia 19 de febrer de 2015 el Ple va adjudicar aquest contracte a favor de 
l’empresa Fomento de Construcciones i Contratas S.A (en endavant FCC). 
L’acord d’adjudicació es va notificar als licitadors i es va publicar al perfil de 
contractant amb data 27 de febrer de 2015.  

 
3. El dia 16 de març de 2015 té entrada a l’Ajuntament la  comunicació del  Tribunal 

Català de Contractes del Sector Públic de la interposició del recurs especial en 
matèria de contractació per part de Corporación CLD, Servicios Urbanos de 
Tratamiento de Residuos, S.L. (en endavant CLD) contra l’Acord del Ple de 
l’Ajuntament del Masnou, de data 19 de febrer de 2015, d’anterior referència.  

 
4. El dia 17 d’abril de 2015 es notifica a aquest Ajuntament la Resolució 67/2015,  de 

13 d’abril, del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic de la Generalitat de 
Catalunya per la qual s’estima el recurs interposat per CLD.   
 
D’acord amb els fonaments de dret de la resolució esmentada: “(...)en tant que 
l’oferta de FCC,S.A. no s’adequa a la llei del contracte –PCAP i PPT- quant a la 
inclusió de la proposta d’imatge corporativa, cal resoldre en el sentit de retrotraure 
les actuacions al moment de la valoració d’aquestes ofertes per tal que la Mesa de 
contractació, guiada pels principis anteriorment exposats, exclogui a FCC,S.A. per 
no complir amb aquest requisit establert en els PPT(...)” 

 
5. El Ple de l’Ajuntament en sessió de data 22 d’abril de 2015 va acordar deixar 

sense efecte l’acord de Ple de data 19 de febrer de 2015 d’adjudicació del 
contracte de constant referència a FCC i retrotraure les actuacions del 
procediment de contractació al moment de la valoració de les ofertes per tal que la 
Mesa de contractació exclogués a FCC.  
 

6. El Ple municipal va adjudicar aquest contracte a l’empresa CLD en la sessió de 
data 14 de maig de 2015 en execució de la  Resolució 67/2015, de 13 d’abril, del 
Tribunal Català de Contractes del Sector Públic de la Generalitat de Catalunya. 
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7. El dia 12 de juny de 2015, l’empresa FCC interposa recurs contenciós 
administratiu contra la Resolució del Tribunal Català de Contractes del Sector 
Públic núm. 67/2015, de 13 d’abril, per la qual s’acorda estimar el recurs 
interposat per CLD contra l’Acord del Ple de l’Ajuntament de data 19  de febrer de 
2015, del contracte de constant referència a favor de l’empresa FCC; i contra 
l’acord Plenari de l’Ajuntament de data 14 de maig de 2015, en el qual en 
execució de la Resolució del Tribunal Català de Contractes abans referida, 
adjudica el contracte de serveis de recollida de residus, neteja viària, passeig 
marítim i platges del terme municipal del Masnou a CLD.  

 
8. El contracte es va formalitzar en document administratiu el dia 21 de gener de 

2016. 
 

9. El dia 15 de febrer de 2016 es va signar l’acta d’inici dels serveis amb l’empresa 
CLD.  

 
10. El dia 21 de setembre de 2017 el Ple va aprovar la primera modificació del 

contracte, que es va formalitzar el dia 28 de setembre de 2017, per un import 
anual de 162.833,90.-euros.  

 
11. El dia 20 de desembre de 2017 el Ple va aprovar la primera revisió de preus, amb 

un increment de 12.304,28.- euros.  
 

12. El dia 26 de febrer de 2018, la Secció Cinquena de la Sala del Contenciós 
Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), va dictar la 
Sentència núm. 160/2018, per la qual va estimar el recurs contenciós administratiu 
interposat per FCC, i en conseqüència va anul·lar la resolució núm. 67/2015 de 
data 13 d’abril de 2015 del Tribunal Català de Contractes i l’acord de Ple de data 
14 de maig de 2015 pel qual es va adjudicar el contracte a CLD en execució de la 
Resolució 67/2015, de 13 d’abril, del Tribunal Català de Contractes del Sector 
Públic de la Generalitat de Catalunya. La Sentència també declara que la societat 
(en referència a FCC) va ser indegudament exclosa de la licitació i que va ser 
indegudament anul·lat l’acord d’adjudicació del Ple de l’Ajuntament de data 19 de 
febrer de 2015, ordenant a l’Ajuntament, en execució de sentència, la subscripció 
del corresponent contracte amb FCC.  

 
13. Vista la proposta d’actualització del contracte presentada per FCC. 

 
14. Vist l’informe del tècnic de manteniment i via pública. 

 
15. Vist l’informe relatiu a l’actualització del pressupost dels serveis de neteja, 

recollida de residus i neteja de platges presentada per FCC realitzat pels Auditors 
Consultors Faura Casas. 

 
16. Vist l’informe conjunt de Secretaria – Intervenció que consta a l’expedient.  

 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa. 
 
Per tot el que s’ha exposat, es proposa al Ple de la corporació l’adopció dels següents 
acords: 
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Primer. Executar la sentència núm. 160/2018, de data 26 de febrer de 2018, de la Sala 
del Contenciós Administratiu (secció cinquena) del Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya (TSJC), que va estimar el recurs contenciós administratiu interposat per FCC, i 
en conseqüència va anul·lar la resolució núm. 67/2015 de data 13 d’abril de 2015 del 
Tribunal Català de Contractes i l’acord de Ple de data 14 de maig de 2015 pel qual es va 
adjudicar el contracte a CLD en execució de l’esmentada Resolució 67/2015, de 13 
d’abril, del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic de la Generalitat de 
Catalunya. 
 
Segon. Adjudicar, en execució de sentència, el contracte del servei de recollida de 
residus, neteja viària, passeig marítim i platges del terme municipal del Masnou a 
l’empresa Fomento de Construcciones y Contratas S.A., CIF A28037224, per l’import 
actualitzat de 1.870.062,28.-euros (IVA exclòs) anuals, i 2.057.068,51.-euros (IVA inclòs) 
anuals, segons la proposta d’actualització presentada per FCC i que consta a l’expedient. 
 
Tercer. Aprovar la despesa per import anual de 2.057.068,51.-euros.  
 
La despesa per l’any 2019 serà amb càrrec a les partides MS 16210 22700, MS 16300 
22700 i MS 17020 22700 del Pressupost municipal. Atès que es tracta d’una despesa 
anticipada i plurianual l’existència de crèdit adequat i suficient per cada anualitat resta 
subordinada a l’existència de crèdit als pressupostos corresponents. 
 
Quart. Indicar que l’inici de la prestació del servei tindrà lloc el dia 1 de gener de 2019. 
 
La durada del contracte s’estableix en quatre anys des de l’acta d’inici del servei, que 
haurà d’estar signada pel responsable del contracte i el representat de l’empresa 
adjudicatària.  
 
El contracte es podrà prorrogar fins un màxim de dos anys més, per mutu acord de les 
parts abans de la finalització del contracte o de la seva pròrroga. La voluntat de no 
prorrogar el contracte s’haurà de manifestar per part de l’adjudicatari amb una antelació 
mínima de 6 mesos. 
 
Cinquè. Fixar el valor residual de les inversions a subrogar per part de FCC en l’import 
de 782.549,15.-euros a 31 de desembre de 2018, que haurà de ser abonat per part de 
FCC a favor de CLD a partir del dia 1 de gener de 2019, prèvia presentació de la 
corresponent factura, tot de conformitat amb la clàusula 1.4 del Plec de Prescripcions 
Tècniques. 
 
Sisè. Requerir a FCC la constitució de la garantia definitiva per import de 374.012,46.-
euros que correspon al 5% del preu d’adjudicació del contracte (IVA exclòs), d’acord amb 
la clàusula 18a del PCAP. El dipòsit s’haurà d’efectuar en la Tresoreria Municipal en el 
termini màxim de 10 dies hàbils a comptar des de l’endemà de la notificació dels presents 
acords, i en tot cas de forma prèvia a la formalització del contracte. 
 
Setè. Facultar a l’Alcalde per a l’execució d’aquests acords, i especialment, per a la 
formalització del contracte en document administratiu. 
Vuitè. Notificar el present acord a l’empresa Corporación CLD Servicios Urbanos de 
Tratamiento de Residuos S.L i Fomento de Construcciones y Contratas S.A.  
 
Novè. Publicar aquests acords al perfil de contractant. 
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17. - Aprovació de la minuta del conveni de col·laboració entre RENFE VIAJEROS 
SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL, S.A. i l’Ajuntament del Masnou, d’actuació 
sobre l’accés a l’estació d’Ocata per millorar la seva accessibilitat. 
 
Amb data 24 de novembre de 2016 Renfe Viajeros va comunicar a l’Ajuntament del 
Masnou que estava redactant el  projecte funcional de millora de l’accessibilitat de 
l’estació d’Ocata, amb l’objectiu de centralitzar l’accés a la referida estació en un únic 
vestíbul soterrat sota les vies, i aconseguir, tant en els recorreguts interns fins a les 
andanes com en els accessos exteriors, millorar les condicions d’accessibilitat i donar 
compliment a la normativa vigent en matèria d’accessibilitat. Aquestes obres inclouen la 
instal·lació de tres ascensors, un d’ells situat en la vorera del passeig de Prat de la Riba.  
 
Aquest pas que dóna accés a l’estació d’Ocata, també s’utilitza per accedir al passeig 
marítim i a la platja, i actualment el seu manteniment el realitza l’Ajuntament del  Masnou.  
 
Per portar a terme el projecte que s’està redactant, caldrà modificar la trajectòria del pas 
soterrat cap a la platja i traslladar diferents elements de mobiliari urbà situats sobre la 
vorera del passeig Prat de la Riba, segons consta en la documentació tècnica facilitada 
per Renfe-Viajeros. 
 
Per regular les obligacions de cadascuna de les parts afectades en l’actuació projectada 
s’ha redactat un conveni que contempla, entre d’altres qüestions, la cessió d’ús a 
l’Ajuntament del Masnou de l’ascensor de la vorera del Passeig Prat de la Riba.  
 
Vist l’informe jurídic emès amb data 29 de maig de 2018 per la tècnica de gestió de l’Àrea 
de Territori de l’Ajuntament.  
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa. 
 
En virtut de tot el que s’ha exposat, es proposa, al Ple de la corporació, l’adopció dels 
acords següents: 
 
PRIMER.- APROVAR la minuta de conveni de col·laboració entre RENFE VIAJEROS 
SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL, S.A. i l’Ajuntament del Masnou, d’actuació sobre 
l’accés a l’estació d’Ocata per millorar la seva accessibilitat.  
 
SEGON.- FACULTAR al senyor alcalde perquè en nom i representació de l’Ajuntament 
subscrigui el referit conveni. 
 

TERCER.- COMUNICAR aquest acord i el text del conveni a la DGAL, en aplicació de 
l’article 309.1 del ROAS. 
 
QUART.-  PUBLICAR aquest acord i el conveni al web municipal i al Portal de la 
Transparència. 
 
CINQUÈ.- NOTIFICAR el present acord a RENFE VIAJEROS SOCIEDADA MERCANTIL 
ESTATAL, SA. 
 
18. - Contesta de l'Equip de Govern als suggeriments i les preguntes de la sessió 
anterior. 
 
19. - Precs i preguntes adreçats a l'Equip de Govern. 
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20. - Moció presentada pel Grup Municipal del PSC-CP a favor d'iniciar la tramitació 
per incorporar el Masnou dins l’Àrea Metropolitana de Barcelona. 
 

L’Àrea metropolitana de Barcelona (AMB) és actualment la administració pública d’una 
gran conurbació urbana amb una població de més 3.240.000 habitants y una extensió de 
636 km² formada per un total de 36 municipis entre els quals hi ha vinculacions 
econòmiques i socials que facilita la necessària la planificació de polítiques públiques i la 
implantació de serveis d'una manera conjunta, eficient, econòmica i sostenible. 
 
La constitució oficial com administració pública es va fer en un Consell Metropolità 
extraordinari el 21 de juliol de 2011, d’acord amb la Llei 31/2010 de l'Àrea Metropolitana 
de Barcelona aprovada pel Parlament de Catalunya el 27 de juliol del 2010. L’AMB va 
substituir a les tres entitats metropolitanes vigents fins llavors amb con la voluntat de 
racionalitzar i simplificar la governança metropolitana.  
 

D’acord amb la Llei 31/2010 de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, en el seu article 2, 
l'àmbit territorial es pot modificar per llei del Parlament a iniciativa o amb l'audiència 
prèvia dels municipis afectats, que han de tenir continuïtat amb els límits territorials d'un 
municipi integrant; en el cas del Masnou, el municipi de Montgat en forma part de l’Àrea i 
és colindant al nostre terme municipal, el que dona compliment a l’exigència de 
continuïtat amb els límits territorials. 
 
El Catàleg de serveis més importants que ofereix als municipis integrants va des de 
l’Espai públic, amb el manteniment i neteja de les platges metropolitanes i el manteniment 
i gestió de la xarxa de parcs metropolitans; Habitatge, amb la promoció d'habitatges amb 
protecció oficial; gestió de residus amb els serveis de foment de la reutilització i els 
serveis de deixalleries o la Mobilitat i transport públic, amb els serveis d'autobús i metro o 
el servei de taxi. Aquest serveis es complementen amb altres vinculats al Medi Ambient. 
 

A més d’aquests avantatges, recentment hem observat com els 36 municipis que 
constitueixen l’àrea metropolitana de Barcelona estaran integrats a la primera corona 
tarifària del transport públic el dia 1 de gener, el que suposarà, de facto, que els residents 
als divuit municipis metropolitans de la segona corona pagaran menys per usar el 
transport públic.  
 
Aquesta mesura, a més de l’evident estalvi econòmic per a les famílies beneficiades, 
sens dubta provocarà un augment en l’ús del transport públic i, per tant, una reducció de 
les emissions contaminants. 
 

A tall d’exemple, es mesura l’estalvi per persona en domicili segons el tipus de targeta 
que s’utilitzi: 
 
TIPUS TARGETA PREU 2 ZONES

  
PREU 1 ZONA ESTALVI  ESTALVI 

ANY/PERS. 

T-10 20,10 euros 10,20 euros 9,90 euros (x12) 118,80 
euros  

T-70/30 88,05 euros 60,90 euros 27,25 euros (x12) 327 euros 

T-mes 72,70 euros 54,00 euros 18,70 euros (x12) 224,4 euros 

T-trimestre 196,50 euros 145,30 euros 51,20 euros (x4) 204,80 euros 

T-jove (-25anys) 142,00 euros 105,00 euros 37,00 euros (x4) 148 euros 

 
Cert és que el que ATM deixa de cobrar per pagament directe dels usuaris es compensa 
mitjançant el pagament indirecte però l’impacte pot ser nul o en tot cas, sempre serà molt 
inferior a l’estalvi obtingut. 
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Les relacions del Masnou amb l’Àrea Metropolitana han estat ja objecte de debat i suport 
majoritari en aquest plenari, d’aquesta forma ja s’ha votat majoritàriament a favor en 
diverses ocasions des del 2016 per explorar la possibilitat d’incorporar-nos a la primera 
corona tarifària del transport públic i també s’ha votat majoritàriament a favor d’un conveni 
amb la pròpia AMB per permetre la construcció d’habitatge públic al nostre terme 
municipal; i és per això que proposem al plenari del Masnou que prengui els següents 
acords. 
 
Vist el dictamen desfavorable de la Comissió Informativa. 
 
Primer: Iniciar la tramitació per demanar al Parlament de Catalunya la modificació de la 
Llei 31/2010 de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, d’acord amb el que estipula en el seu 
article 2 per que es pugui incorporar el Masnou com el 37è municipi metropolità. 
 
Segon: Informar d’aquesta petició als partits representats al Parlament de Catalunya, a 
l’Àrea Metropolitana de Barcelona i als municipis que la composen. 
 
Tercer: Informar la ciutadania mitjançant els mecanismes habituals. 
 
21. - Moció presentada pel Grup Municipal d'ICV-EUiA sobre la municipalització del 
servei d'immobilització de vehicles, la seva retirada de la via pública per mitjà de 
grua i posterior trasllat al dipòsit municipal. 
 
ICV-EUiA és una ferma partidària de que els serveis públics municipals siguin gestionats 
directament per l’Ajuntament i així ho hem plasmat en els programes electorals amb els 
què ens hem presentat a les successives eleccions municipals del Masnou, les darreres 
de les quals es van celebrar el mes de maig de 2015. 
 
Amb la intenció de complir amb el nostre compromís polític amb la ciutadania del 
Masnou, el nostre grup municipal ha presentat, al llarg del present mandat, mocions en 
les què hem proposat la municipalització de diferents serveis públics com ara el Servei de 
Transport públic municipal, el de Subministrament d’aigua potable, el Servei 
d’estacionament horària i el Servei d’Escoles bressol municipals. 
 
Un altre dels serveis que el grup municipal d’ICV-EUiA considera objecte de 
municipalització és el servei d’immobilització de vehicles, la seva retirada de la via pública 
per mitjà de grua i el posterior trasllat al dipòsit municipal. 
 
El nostre grup creu que la gestió pública del servei esmentat, per les característiques del 
mateix, no presenta excessives dificultats per a l’Ajuntament i que, a més, aquesta gestió 
pública i directa permetrà una prestació del servei més eficaç que contribuirà a millorar 
sensiblement el control de la disciplina viària al Masnou i, per tant, reduirà els perjudicis 
que l’estructura de l’actual servei provoca als nostres veïns i veïnes, en no ser capaç 
d’acabar amb els aparcaments damunt la vorera i passos de vianants, en places 
d’aparcament reservades a persones de mobilitat reduïda i davant guals públics o privats. 
 
A més, en els darrers mesos i en diferents sessions del Ple municipal, diversos grups 
municipals han manifestat també la seva opinió favorable a la municipalització de serveis 
municipals. 
 
Vist el dictamen desfavorable de la Comissió Informativa. 
 
Es per totes aquestes consideracions que el Grup Municipal d’ICV-EUIA proposa que 
l’Ajuntament Ple prengui els següents 
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ACORDS: 
 
Primer.- Manifestar la voluntat de l’Ajuntament del Masnou de recuperar la gestió pública 
i directa del servei d’immobilització de vehicles, la seva retirada de la via pública per mitjà 
de grua i el posterior trasllat al dipòsit municipal abans de finals de 2019. 
 
Segon.- Instar l’alcalde del Masnou a encarregar, al Grup de Treball creat en aplicació de 
la moció aprovada pel Ple de l’Ajuntament sobre l’actualització de l’aparcament lliure i 
regulat al Masnou, l’elaboració d’un pla de treball i d’actuacions que haurà d’incloure, 
entre d’altres, la realització dels estudis tècnics i jurídico-econòmics que analitzin la 
viabilitat econòmica i financera de la gestió pública del servei d’immobilització de vehicles, 
la seva retirada de la via pública per mitjà de grua i el posterior trasllat al dipòsit 
municipal. 
 
Aquests tasques hauran d’estar finalitzades no més tard del 31 de març de 2019. 
 
Tercer.- Organitzar una audiència pública per presentar i exposar a la ciutadania els 
resultats del Grup de treball, per tal que siguin debatuts públicament i recollir les 
aportacions que se’n puguin resultar. 
 
Quart. Fer públics aquests acords a través dels mitjans habituals de comunicació de 
l’Ajuntament. 
 
22. - Declaració institucional presentada pel Grup Municipal d'ERC-AM-MES de 
suport a la resolució 92/XII del Parlament de Catalunya. 
 
El Parlament de Catalunya va aprovar el dia 11 d’octubre de 2018 la Resolució 92/XII 
sobre la priorització de l’agenda social i la recuperació de la convivència. L’Ajuntament 
del Masnou vol ratificar el seu ACORD amb aquesta Declaració Institucional i en vol 
destacar especialment el punt II. Institucions i Administracions que manifesta el següent:  
 
II. Institucions i administracions  
 
15 El Parlament de Catalunya, en defensa de les institucions catalanes i les llibertats 
fonamentals:  
 
a) Insta totes les institucions de l’Estat a garantir la convivència, la cohesió social i la lliure 
expressió de la pluralitat política a l’Estat. En aquest sentit, reprova els actes repressius 
contra la ciutadania i condemna les amenaces d’aplicació de l’article 155 de la 
Constitució, la il·legalització de partits polítics catalans, la judicialització de la política i la 
violència exercida contra els drets fonamentals.  
 
b) Insta les institucions i els partits catalans al diàleg, a l’acord i al respecte de la pluralitat 
de les diverses opcions de tots els catalans.  
 
c) Rebutja i condemna el posicionament del rei Felip VI, la seva intervenció en el conflicte 
català i la seva justificació de la violència exercida pels cossos policials l’1 d’octubre de 
2017.  
 
d) Referma el compromís amb els valors republicans i aposta per l’abolició d’una institució 
caduca i antidemocràtica com la monarquia.  
 
Per tot el dit anteriorment, el Ple Municipal de l’Ajuntament del Masnou pren els següents:  
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ACORDS  
 
1. Mostrar el Ple suport a la Resolució 92/XII del Parlament de Catalunya sobre la 
priorització de l’agenda social i la recuperació de la convivència aprovada el dia 11 
d’octubre de 2018 i, especialment, al fragment reproduït anteriorment.  
 
2. Enviar aquest acord al Parlament de Catalunya, al govern de la Generalitat de 
Catalunya, al Congreso de los Diputados, al govern de l’estat espanyol, a la Casa Real 
espanyola i a l’Associació de Municipis per la Independència.  
 
23. - Declaració institucional presentada pel Grup Municipal d'ICV-EUiA per instar el 
Departament d'Ensenyament a aturar els treballs d'elaboració i aprovació del 
Decret de menjadors. 
 
Als centres educatius l'espai del migdia representa un terç de la jornada diària. Aquest és 
un temps prou ampli i amb grans potencialitats pedagògiques que l'àmbit educatiu encara 
no ha abordat integralment. 
 
Actualment la qualitat educativa de l'espai del migdia depèn de les dinàmiques i iniciativa 
de cada centre. En alguns centres, i malgrat no hi hagi presència física de l'equip de 
mestres, s'intenta integrar aquest espai en el projecte educatiu, acordant unes línies 
educatives d'actuació amb l'AMPA/AFA i el monitoratge contractat. En d’altres la 
diferència entre l'espai lectiu i el del migdia és més evident. 
 
A dia d'avui el Departament d'Ensenyament encara no ha encarat aquesta manca 
d'atenció pedagògica al, desafortunadament anomenat, servei de menjador. 
 
Un terç de la jornada educativa que precisa urgentment ser tractat com a temps educatiu, 
sota la tutela del Consell Escolar del centre. Un espai de migdia organitzat sota el principi 
d’equitat que impedeixi que cap infant no en pugui gaudir per manca de recursos. Una 
aposta clara per facilitar el dret a l'educació pública sense copagaments, on l’alimentació 
a càrrec de l’administració sigui veritablement de qualitat i garantint l’atenció educativa. 
En resum, un temps de migdia on es podrien treballar tres aspectes prou transcendents: 
l'alimentació, els valors humans i la democràcia. 
 

L'alimentació saludable i lligada a factors de sostenibilitat, que impliqui utilitzar 
productes de proximitat i de temporada, que a l'hora doni feina als productors i a les 
productores properes al centre educatiu i que clarament demostrin tècniques 
vinculades a l'ecologia. Una alimentació saludable basada en una dieta mediterrània 
que reforci l'educació d'hàbits de salut que ajudin a prevenir i reduir la incidència de 
malalties com l'obesitat, la diabetis o les afectacions cardiovasculars, etc. 
 
Els valors humans lligats a un treball pedagògic, que promogui la inclusió de 
qualsevol alumna i alumne inclosos aquells amb necessitats educatives especials que 
puguin precisar personal de suport educatiu, a la diversitat i interculturalitat alimentària 
i social, a la tolerància i el respecte vers els altres i, en definitiva, tots aquells valors 
que facilitin la construcció d’una societat millor. 
 
I la democràcia, començant pel funcionament democràtic del CEC, òrgan on la 
comunitat educativa, representada de forma equilibrada, ha de ser qui decideixi, entre 
moltes altres qüestions, de quina manera es gestiona el temps de migdia al seu centre 
educatiu. 
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La proposta del nou Decret de menjadors, que està elaborant el Departament 
d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i que ha fet arribar a la comunitat 
educativa en forma d'esborrany, no només no inclou de manera integral l'espai de migdia, 
sinó que simplement es limita a regular el sistema d’externalització de la gestió dels 
menjadors a través de concursos públics, privant els centres de la capacitat de decidir 
autònomament si vol que siguin les famílies del centre les que gestionin part del temps 
del migdia (com fins ara fan a molts centres educatius, com a entitat privada sense ànim 
de lucre que utilitza un equipament públic). 
 

És per tot això que el Grup Municipal d’ICV-EUiA de l’Ajuntament del Masnou proposa 
que l’Ajuntament Ple prengui els següents 
 

ACORDS: 
 

1. Instar el Departament d'Ensenyament a aturar els treballs d'elaboració i aprovació del 
Decret de menjadors en els termes que recull l'actual esborrany i obrir un nou cicle de 
debat sincer amb la comunitat educativa, amb l'objectiu de crear, de manera 
consensuada, un nou marc regulador integral de l'espai del migdia. 
 

2. Instar el Departament d'Ensenyament a trobar la fórmula legal i/o acord polític amb tots 
els Consells Comarcals per fer possible que les AMPA/AFA que ho desitgin i tinguin el 
suport del seu Consell Escolar de Centre, puguin continuar fent una gestió directa del 
menjador escolar fins que s'aprovi un nou marc regulador de consens amb la comunitat 
educativa. 
 

3. Instar el Departament d’Ensenyament a garantir el servei de menjador escolar i les 
activitats educatives que s’hi associen durant tot l’ensenyament obligatori i a impedir que 
cap infant no en pugui gaudir per manca de recursos. 
 

4. Instar el govern municipal a vetllar i adoptar les actuacions necessàries per tal de 
garantir que cap infant del Masnou no pugui gaudir del servei de menjador per manca de 
recursos de la seva família i a informar de les gestions que realitzi al Consell Escolar 
Municipal i als Grups Municipals del Consistori. 
 

5. Traslladar aquests acords al Departament d'Ensenyament, als grups parlamentaris del 
Parlament de Catalunya, al Consell Comarcal del Maresme, al Consell Escolar Municipal i 
a tots els centres educatius de titularitat pública del municipi, a la Coordinadora SOS 
Menjadors Escolars Públics i fer-los públics a través dels mitjans habituals de 
comunicació de l’Ajuntament. 
 

24. - Declaració institucional presentada pel Grup Municipal d'ERC-AM-MES a favor 
de l'absolució dels presos polítics. 
 

L’1 d’octubre de 2017 Catalunya va votar en Referèndum sobre el seu futur polític. Tot i 
els innombrables impediments polítics, jurídics i la violència exercida pels cossos de 
seguretat, més de dos milions de persones, en un acte de dignitat, van poder exercir el 
seu vot, de forma clarament majoritària a favor de la creació d’un nou Estat. El dret a 
decidir, reconegut per a tots els pobles del món en els Tractats Internacionals, es va 
imposar davant un Estat repressor i actuant amb fets antidemocràtics.  
 
El 3 d’octubre de 2017, de forma massiva, la societat catalana va sortir al carrer per 
rebutjar la repressió i la violència policial i reclamar, sempre amb actitud cívica i pacífica, 
el dret a decidir. La resposta de l’Estat espanyol, però, sempre ha estat la mateixa: negar 
qualsevol iniciativa democràtica i no oferir cap mena de diàleg ni proposta política. S’ha 
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optat per intentar resoldre el conflicte polític per la via de la repressió i dels tribunals de 
justícia.  
 
Fa més d’un any que es van empresonar els presidents d’Òmnium Cultural i l’Assemblea 
Nacional Catalana, Jordi Cuixart i Jordi Sánchez, i al cap d’uns dies els representants del 
Govern de Catalunya, el vicepresident Oriol Junqueras, i els consellers Raül Romeva, 
Jordi Turull, Quim Forn, Josep Rull, Dolors Bassa, i la presidenta del Parlament, Carme 
Forcadell. Fa més d’un any que el president Carles Puigdemont, els consellers Toni 
Comín, Lluís Puig, Clara Ponsatí i Meritxell Serret viuen a l’exili lluny de Catalunya. 
Decisió que també van haver de prendre les diputades Marta Rovira i Anna Gabriel.  
 
Després d’un any de presó preventiva, totalment injustificada i injusta, el passat 2 de 
novembre de 2018 es van donar a conèixer les peticions de penes que demana la 
Fiscalia i l’Advocacia de l’Estat per a tots els acusats per dur a terme l’organització de l’1-
O, en el judici que començarà el proper mes de gener.  
 
Aquestes peticions de presó desorbitades, sota els delictes de rebelió, sedició i 
malversació, parteixen d’un relat d’acusació totalment fals respecte al que va succeir 
aquells dies, on l’única violència que es va poder veure va ser la que van practicar els 
cossos de seguretat espanyols contra persones que únicament volien exercir el dret a 
vot.  
 
Atès que la ciutadania ha expressat de forma reiterada i pacífica al carrer i a les urnes la 
voluntat de decidir el futur polític de Catalunya.  
 
Atès que la resposta per part del Govern espanyol sempre ha estat la por, els cops de 
porra, i la presó dels nostres representants polítics i, en definitiva, la instrumentalització 
de la justícia per donar resposta al que és un conflicte polític.  
 
Atès que el nou executiu espanyol també ha estat incapaç de buscar una sortida política 
a la situació catalana.  
 
Atès que les peticions de presó i multes per part de la Fiscalia i l’Advocacia de l’Estat 
reflecteixen un caràcter venjatiu, de càstig i d’escarment contra aquells que defensen 
unes idees polítiques diferents a les dels que proclamen la ‘unidad de España’.  
 
Atès que sempre estarem al costat de la defensa dels drets civils i democràtics i per 
donar veu a la ciutadania i als processos que ho facin possible, perquè posar urnes i 
expressar-se democràticament no constitueix cap tipus de delicte.  
 
El ple de la corporació de l’Ajuntament del Masnou demana l’adopció dels següents:  
 

ACORDS 
 
PRIMER.- Rebutjar rotundament les peticions de presó que demana la Fiscalia i 
Advocacia de l’Estat als nostres representants polítics i socials per haver permès el 
referèndum de l’1 d’octubre de 2017.  
 
SEGON.- Exigir l’absolució de totes les persones acusades, captius d’uns fets inexistents 
i d’un relat inventat que té com a únic objectiu el càstig i l’escarment.  
 
TERCER.- Denunciar la manca de separació de poders a l’Estat espanyol i la manipulació 
de la realitat, per crear un relat que es basa en la violència que no va existir mai en tots 
els actes i manifestacions cíviques i pacífiques dels catalans.  
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QUART.- Exigir la llibertat immediata i incondicional dels presos i preses polítiques i el 
retorn de les persones exiliades.  
 
CINQUÈ.- Donar suport i solidaritat a tots aquells i aquelles que avui pateixen la repressió 
per part de l’Estat, i a totes les famílies, amics i amigues dels presos i preses polítics i 
persones exiliades.  
 
SISÈ.- Donar trasllat d’aquesta moció als grups parlamentaris del Parlament de 
Catalunya, al govern de la Generalitat, als grups parlamentaris del Congrés dels Diputats, 
als grups parlamentaris del Parlament Europeu i a l’Oficina de l’Alt Comissionat de l’ONU 
per als Drets Humans (ACNUDH). També a l’ACM i a l’AMI. 
 
 
 
 
 
 


