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Relació de propostes del Ple Municipal en sessió ordinària de l'Ajuntament del 
Masnou del dia 17 de juny de 2021. 
 
1. - Aprovació, si escau, dels esborranys de les actes següents: 
 

 Acta del Ple extraordinari del 6 de maig de 2021. 
 Acta del Ple extraordinari i urgent de l’11 de maig de 2021. 
 Acta del Ple ordinari del 20 de maig de 2021. 
 Acta del Ple extraordinari i urgent del 27 de maig de 2021. 

 
2. - Informacions i comunicacions de l'Alcaldia. 
 
3. - Donar compte dels decrets d'Alcaldia. 
 
4. - Trasllat del dia de les sessions de les comissions informatives, Junta de 
Portaveus, Audiència pública prèvia al Ple i del Ple ordinari dels mesos de juliol i 
setembre de 2021. 
 
Per acord de Ple adoptat en la sessió extraordinària del dia 4 de juliol de 2019 es va 
acordar la periodicitat i el règim de sessions ordinàries del Ple. Posteriorment, per acord de 
Ple adoptat en la sessió ordinària del dia 17 de desembre de 2020 es va aprovar el 
calendari de sessions de les comissions informatives i del Ple de l’exercici 2021, fixant-se 
la del mes de juliol el dia 15 i el mes de setembre el dia 16.  
 
Es considera adient traslladar el dia de la celebració del Ple ordinari del mes de juliol el dia 
22, i el dia de la celebració del Ple ordinari del mes de setembre el dia 23, per garantir el 
temps necessari de preparació dels assumptes a sotmetre en aquestes sessions.  
 
Les comissions informatives del mes de juliol tindrien lloc el dimecres 14, a les 19 hores, i 
les comissions informatives del mes de setembre tindrien lloc el dimecres 15, a les 19 
hores. 
 
La Junta de Portaveus del mes de juliol tindria lloc el dimecres dia 21, a les 19 hores i la 
Juta de Portaveus del mes de setembre tindria lloc el dimecres dia 22, a les 19 hores.  
 
L’Audiència pública prèvia al Ple del mes de juliol tindria lloc el dijous dia 22, a les 18.30 
hores i l’Audiència pública prèvia al Ple del mes de setembre tindria lloc el dijous 23, a les 
18.30 hores.  
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Serveis Generals ordinària amb 
data 9 de juny de 2021. 
 
En virtut de tot el que s’ha exposat, es proposa, al Ple de la corporació, l’adopció dels 
acords següents:  
 
Primer. Aprovar el trasllat del dia de la celebració de les comissions informatives del mes 
de juliol al dimecres 14, a les 19 hores, i les comissions informatives del mes de setembre 
al dimecres 15, a les 19 hores. 
 
Segon. Aprovar el trasllat del dia de la celebració de la Junta de Portaveus del mes de 
juliol al dimecres dia 21, a les 19 hores i la Juta de Portaveus del mes de setembre al 
dimecres dia 22, a les 19 hores.  
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Tercer. Aprovar el trasllat del dia de la celebració del Ple ordinari del mes de juliol al dia 22 
a les 19 hores, realitzant també una Audiència pública prèvia al Ple el mateix dia 22 a les 
18.30 hores, i aprovar el trasllat del dia de la celebració del Ple ordinari del mes de 
setembre al dia 23 a les 19 hores, realitzant també una Audiència pública prèvia al Ple el 
mateix dia 23 a les 18.30 hores. 
 
Quart. Comunicar aquest acord a tots els diferents departaments de l’Ajuntament per la 
seva constància. 
 
Cinquè. Publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la Província i a l’e-Tauler als efectes del 
seu general coneixement. 
 
5. - Aprovació de l’ampliació de capital social de la societat mercantil municipal 
SUMEM, SL. 
 
Atès que Serveis Urbans del Masnou, Empresa Municipal, S.L. (en endavant, SUMEM, 
S.L.) és una societat mercantil local el capital social de la qual pertany íntegrament a 
l’Ajuntament del Masnou, que n’és el soci únic, constituïda per acord definitiu del Ple pres 
en la sessió ordinària celebrada el 22 d’abril de 2021.  
 
Considerant que en data 6 de maig de 2021, el Ple de l’Ajuntament del Masnou, reunit en 
sessió extraordinària, va aprovar l’expedient número 08/2021 de modificació crèdits per 
suplement de crèdit i per crèdit extraordinari de diferents aplicacions pressupostàries de 
despeses, en el qual s’inclou el suplement de l’aplicació AL.92000.85000 Aportació de 
capital societat mercantil en un import de 150.000,00 €. 
 
Atesa la voluntat del Govern municipal que SUMEM, S.L. inici pròximament les seves 
operacions amb l’assumpció de l’encàrrec de gestió del servei públic municipal 
d’estacionament regulat de vehicles, en la línia del que es preveia en l’expedient 
d’establiment d’aquest servei (núm. X2020016258), aprovat inicialment pel Ple en sessió 
ordinària de 18 de febrer de 2021, i definitivament, de forma automàtica, en data 13 d’abril 
de 2021, en no haver-se presentat reclamacions ni al·legacions durant el termini 
d’exposició pública. 
 
Atès que per que es produeixi aquest inici d’operacions cal que la societat es doti de 
l’estructura estructura i dels recursos adients. 
 
Vist l’informe del Gerent municipal en el que s’assenyala la necessitat d’ampliar el capital 
de SUMEM, S.L. en l’import de 150.000,00 € per tal d’assegurar el compliment de les 
obligacions amb tercers durant els mesos inicials de funcionament de la societat. 
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Serveis Generals ordinària amb 
data 9 de juny de 2021. 
 
En virtut de tot el que s’ha exposat es proposa al Ple de la corporació l’adopció dels acords 
següents: 
 
Primer. Aprovar l’aportació a la societat mercantil local Serveis Urbans del Masnou, 
Empresa Municipal, S.L. (SUMEM, S.L.), amb CIF B06822233 com a ampliació de capital 
dinerària i previs els tràmits que corresponguin, de l’import de 150.000,00 €, per tal de 
destinar-lo a incrementar la xifra mínima de solvència patrimonial de la societat davant de 
tercers, en el context de l’inici de les seves operacions. 
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Segon. Autoritzar, disposar i reconèixer l’obligació de 150.000,00 €, amb càrrec a 
l’aplicació AL.92000.85000 “Aportació de capital societat mercantil” del pressupost 
municipal de l’any 2021, per tal d’atendre l’indicada ampliació del capital social de SUMEM, 
S.L. 
 
Tercer. Ordenar el pagament de les obligacions reconegudes al punt anterior, mitjançant 
transferència bancària, al compte corrent amb el número ES60 0081 0067 0700 0153 1459 
del Banc Sabadell, en concepte d’ “ampliació de capital de la societat Serveis Urbans del 
Masnou, empresa municipal, S.L.” 
 
Quart. Sol·licitar a l’entitat Banc Sabadell l’emissió del certificat que acrediti que s’ha fet 
l’ampliació de capital compromesa, per l’import assenyalat, als efectes de procedir a 
l’atorgament de l’escriptura de constitució de la societat. 
 
Cinquè. Facultar àmpliament l'Alcalde d'aquest Ajuntament, per atorgar tots els documents 
públics i privats que siguin necessaris per executar els acords anteriors, inclosa la facultat 
de dur a terme les actuacions que siguin necessàries, fins a obtenir la inscripció de 
l’augment del capital de la societat al Registre mercantil. 
 
Sisè. Notificar aquest acord a la societat Serveis Urbans del Masnou, Empresa Municipal, 
S.L. 
 
6. - Resolució d’al·legacions i aprovació definitiva de la denominació del passeig del 
Bellresguard. 
 
El dia 17 de desembre de 2020 el Ple de l’Ajuntament del Masnou va aprovar inicialment la 
denominació del passeig del Bellresguard a l’actual passeig de Joan Carles I, d’acord amb 
l’informe emès per part del Consell Municipal de Patrimoni Cultural del Masnou, de data 8 
de setembre de 2020. 
 
L’expedient es va sotmetre a informació pública per un termini de 15 dies hàbils, mitjançant 
la inserció dels anuncis corresponents al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona 
(BOPB) i al tauler d’edictes electrònic de l’Ajuntament (e-Tauler), essent el període 
d’exposició a efectes de presentació de possibles al·legacions o reclamacions, del 16 de 
febrer al 8 de març del 2021, ambdós inclosos. 
 
En aquest període s’han presentat dues al·legacions amb registre E2021003767 i 
E2021003768 i una tercera presentada fora de termini E2021002406. 
 
El dia 22 de març del 2021 es va reunir el Grup de treball d’honors i distincions per tractar 
diferents temes, entre ells, avaluar les al·legacions presentades i es va arribar a les 
següents conclusions:  

 
Desestimar les al·legacions presentades número de registre E2021003768 i 
E2021003767, perquè es mantenen els mateixos criteris presentats en la reunió 
anterior del dia 7 de setembre de 2020 pel que fa a passeig Joan Carles I: es 
proposa eliminar-lo per què no s’ha atorgat el nom del carrer a títol pòstum. Es 
suggereix que la nova denominació sigui passeig del Bellresguard. 

 
En data 18 de maig de 2021 el Consell Municipal de Patrimoni Cultural del Masnou va 
avaluar la proposta del Grup de treball d’honors i distincions, va ratificar-les i es va acordar 
elevar al Ple la desestimació de les al·legacions presentades número de registre 
E2021003768 i E2021003767. 
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Vist l’informe de la cap de l’Àrea de Comunitat i Persones de data 31 de maig de 2021.  
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Serveis Generals ordinària amb 
data 9 de juny de 2021. 
 
En virtut de tot el que s’ha exposat es proposa al Ple de la corporació l’adopció dels acord 
següents:  
 
Primer. Desestimar les al·legacions formulades amb registre d’entrada número 
E2021003767, E2021003768, per què no s’ha atorgat el nom del carrer a títol pòstum,  de 
conformitat amb la proposta del Grup de treball d’honors i distincions de data 22 de març 
de 2021, l’informe del Consell Municipal de Patrimoni Cultural del Masnou de data 18 de 
maig de 2021, i l’informe de la cap d’àrea de Comunitat i Persones i secretària del Consell 
de data 31 de maig de 2021. 
 
Segon. Aprovar definitivament la denominació del passeig del Bellresguard a l’actual 
passeig de Joan Carles I d’acord amb l’informe emès per part del Consell Municipal de 
Patrimoni Cultural del Masnou. 
 
Tercer. Notificar aquest acord a les persones que han presentat les al·legacions referides 
al punt primer anterior, adjuntant còpia dels informes que motiven la desestimació de les 
al·legacions, amb indicació dels recursos que podran interposar contra aquesta resolució. 
 
Quart. Comunicar aquests acords a l’INE, Agbar, Correus, Cadastre, Registre de la 
Propietat, i als veïns residents en aquest passeig.  
 
Cinquè. Publicar aquests acords al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB) i al 
tauler d’anuncis de la corporació (e-Tauler). 
 
7. - Aprovació inicial de la modificació de diverses cartes de serveis. 
 
Atès que en les sessions ordinàries del Ple de l’Ajuntament celebrades el 20 de setembre 
de 2018 i el 25 de juliol de 2019 es van aprovar inicialment les cartes de serveis de 
diferents serveis municipals, aprovacions que van esdevenir definitives el 20 de novembre 
de 2018 i el 24 de setembre de 2019, respectivament. 
 
Considerant que les cartes de serveis tenen naturalesa reglamentària, d'acord amb el que 
estableix l'article 59.2 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern. 
 
Atès que amb l’aprovació de les cartes de serveis es va determinar que cada dos anys cal 
fer-ne una revisió per tal d'actualitzar-ne, quan s'escaigui, el seu contingut. 
 
Vist l’informe del Gerent en què exposa els treballs d’avaluació i de revisió de les cartes de 
serveis que s’ha dut a terme durant els primers mesos de 2021 i que recull la proposta de 
modificació feta pels departaments gestors de les cartes dels serveis següents: 
 

 CLA01 Clavegueram. 

 OAC01 Oficina d’atenció ciutadana. 

 PEC01 Promoció econòmica. 

 PLO01 Policia Local. 

 SSB01 Serveis socials. 
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Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Serveis Generals ordinària amb 
data 9 de juny de 2021. 
 
En virtut del que s’ha exposat es proposa al Ple de la corporació l’adopció dels acords 
següents: 
 
Primer.  Aprovar inicialment, les següents modificacions a les cartes de serveis que tot 

seguit es detallen: 
 

1) A totes les cartes de serveis revisades:  
a) Suprimir, al subapartat “Vies de reclamació” de l’apartat 6 “Qualitat i 

millora del servei”, l’enllaç al web municipal, atès que pot produir errors, 
i substituir el text actual  

“Les persones usuàries poden presentar en qualsevol 
moment una queixa o suggeriment, a través de qualsevol dels 
canals disposats a tal efecte per l'Ajuntament del Masnou i 
que es poden consultar a la seu electrònica de l'Ajuntament: 
https://cataleg.elmasnou.cat/DetallTramit.aspx?IdTema=2 
IdTramit=39. La queixa o suggeriment serà atesa per les 
persones responsables del servei i es donarà resposta en un 
termini màxim de 20 dies hàbils.”  
 

Pel text següent:  
“Les persones usuàries poden presentar en qualsevol 
moment una queixa o suggeriment a l'Oficina d'Atenció 
Ciutadana de l'Ajuntament, a través dels canals disposats a 
tal efecte i que es poden consultar a la seu electrònica de 
l'Ajuntament. La queixa o suggeriment serà atesa per les 
persones responsables del servei i es donarà resposta en un 
termini màxim de 20 dies hàbils.” 
 

b) Rectificar o actualitzar els enllaços a apartats del web municipal 
incorrectes. 
 

2) CLA01 Clavegueram. Crear un compromís de qualitat que sigui "Millorar la 
qualitat general del servei ofert", amb dos objectius nous relacionats que 
serien "Augmentar les hores d'inspecció amb càmera respecte l'any 
anterior" i "Disminuir les hores de manteniment correctiu respecte l'any 
anterior". 
 

3) OAC01 Oficina d’atenció ciutadana (OAC). Modificar l'apartat de 
descripció de la prestació 92500.01, per concretar els tres canals d'atenció 
utilitzats: presencial, telefònic i telemàtic, així on diu  
 

"Informació a la ciutadania, mitjançant una atenció 
personalitzada, sobre els serveis i actuacions de l'Ajuntament 
i altres administracions, i sobre serveis i esdeveniments 
importants del municipi",  

el text seria:  
"Informació a la ciutadania, mitjançant una atenció 
personalitzada, pels canals presencial, telefònic i telemàtic 
sobre els serveis i actuacions de l'Ajuntament i altres 
administracions, i sobre serveis i esdeveniments importants 
del municipi". 



 
 
 
RELACIÓ DE PROPOSTES DEL PLE MUNICIPAL 17 de juny de 2021 

 

Núm. PLE2021000011  
 

Expedient núm. PLE2021000011  

A
C

T
S

1
0
0
5
 

v
. 
2
0
1
7
/1

1
 

6 

 
4) PEC01 Promoció Econòmica. Modificar l'objectiu "Garantir que a totes les 

persones usuàries de la borsa de treball demandants de feina se les deriva 
a ofertes del seu interès, sempre que compleixin amb el perfil sol·licitat a 
aquelles", introduint el termini màxim de 2 dies hàbils, amb la qual cosa 
quedaria redactat com segueix: 
 

"Garantir que a totes les persones usuàries de la borsa de 
treball demandants de feina se les deriva a ofertes del seu 
interès en un termini màxim de 2 dies hàbils des de la 
inscripció a l'oferta, sempre que compleixin amb el perfil 
sol·licitat a aquelles". 
 

5) PLO01 Policia Local. Respecte als compromisos i els objectius, modificar 
l'objectiu 3 “Donar resposta a les demandes d'ajuda o assistència en un 
temps no superior a 10 minuts” i deixar-lo com "Donar resposta a les 
demandes d'ajuda o assistència en un temps no superior a 15 minuts". 
 

A més, modificar els apartats següents de la carta de serveis: 
a) Prestació 13200.62. A l'apartat de requisits d'accés, cal afegir "haver 

estat denunciat o actuar en representació de la persona física o jurídica 
denunciada". 

b) Prestació 13200.71. A l'apartat de l’horari afegir: "Si es vol concertar cita 
prèvia, cal fer-ho a través de la pàgina web municipal". 
 

6) SSB01 Serveis Socials. 

 Eliminar l'objectiu “Realitzar la primera atenció en un termini màxim de 7 
dies des de la petició de cita prèvia”, que pertany al compromís de 
qualitat consistent en “Agilitzar la prestació del servei, reduint els 
terminis d’espera de les persones usuàries”, ja que actualment es 
realitza la primera atenció de forma immediata, des del servei d’acollida 
a les persones usuàries. 

 Substituir l'objectiu "No cancel·lar cap visita fixada amb la primera 
atenció o amb el professional de referència per motius imputables al 
servei", per "No superar el 2% de les cancel·lacions de visites per 
motius imputables al servei". 

 Canviar l'objectiu "Realitzar almenys 20 hores de formació continuada 
per part de cada professional del servei", per "Realitzar almenys un 
promig de 10 hores de formació entre el conjunt de professionals del 
servei".  

 

A més, afegir a la carta de serveis la prestació corresponent als Serveis 
d'Intervenció i Acompanyament a Famílies (SIAF), que forma part junta amb 
el Centre Obert ‘Maricel’ dels Serveis d'Intervenció Socioeducativa (SIS) 
incorporats als serveis socials bàsics municipals per acord d'establiment del 
servei aprovat pel Ple en sessió ordinària de 16 de juliol de 2020, amb el 
contingut següent: 
 

1. Denominació: Serveis d’Intervenció i Acompanyament a Famílies (SIAF). 
2. Descripció. 
2.1. Prevenir situacions de risc i exclusió social 
2.2. Prestar el suport necessari a les famílies amb infants i adolescents en 
situació de risc per aconseguir que aquests tinguin cobertes les seves 
necessitats bàsiques en el seu nucli familiar i evitar l’agreujament de la 
situació de risc. 
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2.3. Prestacions que inclou: 

Servei diürn, mitjançant la intervenció d’equips professionals. 
- Proporcionar un espai d’acolliment i convivència. 
- Observar i intervenir per reduir la situació de risc i prevenir situacions de 

desprotecció. 
- Promocionar els lligams emocionals i relacions familiars i de parentalitat, 

entre infants i adults de referència, unitat de convivència, i la vinculació 
amb el territori i la resta de xarxes i serveis. 

- Treballar la integració i socialització i reforçar els sistemes de 
recolzament social. 

- Oferir atenció als infants i adolescents en situació de risc. 
- Acompanyar a l’infant o adolescent a centres educatius o altres serveis i 

recursos del territori per afavorir la seva integració social. 
- Orientar, assessorar, recolzar i proporcionar suport a la criança i 

educació, si s’escau, a la família, o unitat de convivència, de l’infant o 
adolescent. 

- Millorar la capacitat de la família per fer atendre de manera satisfactòria 
les necessitats de l’infant o l’adolescent. 

- Reduir els factors d’estrès que puguin influir negativament en la família i 
enfortir la seva capacitat per enfrontar-se eficaçment als problemes. 

- Donar suport i guia a l’adolescent en la recerca de recursos i treballar 
en el medi l’assoliment progressiu de les seves responsabilitats 
personals i socials. 

3. Persones destinatàries: Infants i adolescents de 0 a 17 anys i els seus 
familiars referents. 

4. Ubicació: Plaça Ramon i Cajal, núm. 6 

5. Horari: de dimarts a divendres de 8:00 a 15:00 i dilluns, dimecres i dijous 
de 15:30 a 19:30.  

6. Requisits d'accés: 
- Estar empadronat al municipi del Masnou.  
- Tractar-se d’infants o adolescents en situació de risc valorada al SBAS 

o l’EAIA. 
- Disposar d’un pla de treball de la família elaborat per l’EBAS o l’EAIA.  
- Consentiment comunicat dels pares, incorporat al pla de treball.  
- La resta dels requisits d’accés establerts en l’ordenament jurídic vigent. 

7. Documentació a aportar: cap, son casos que venen derivats de Serveis 
Socials. 

8. Forma de prestació: directa, amb recursos propis. 

9. Prestació obligatòria: Sí, dins la cartera de serveis socials. 

10. Pagament: No 

11. Normativa aplicable: 
- Article 166 punt 1 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, que estableix 

que correspon a la Generalitat la competència exclusiva en matèria de 
serveis socials.  

- 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 la competència 
municipal en matèria de la prestació dels serveis socials, la qual 
correspon, com a mínim, als municipis amb una població superior als 
20.000 habitants. 
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- Reglament del SIS de l’Ajuntament del Masnou, aprovat pel ple de 
l’Ajuntament en sessió ordinària de data 16 de juliol de 2020. 
 

Segon. Sotmetre a informació pública el present acord i el text de les cartes de serveis 
rectificades per un termini de trenta dies hàbils, a fi que es puguin presentar 
al·legacions i reclamacions, mitjançant la inserció dels anuncis corresponents al 
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB), al Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya (DOGC), a un dels mitjans de comunicació escrita 
diària, a la publicació “El Masnou Viu” i al tauler d’edictes electrònic de 
l’Ajuntament. L’indicat termini d’informació pública començarà a comptar a 
partir de l’endemà del dia de la publicació de l’anunci al BOPB. 

 
Tercer.  Disposar que l’expedient es pugui consultar a la Gerència de l’Ajuntament del 

Masnou, situada a la Casa de la Vila, al passeig de Prat de la Riba, número 1, 
del Masnou (Barcelona, 08320), de dilluns a divendres de 8.30 a 14.00 hores i 
al tauler d’edictes electrònic de l’Ajuntament. 

 
Quart. Disposar que, si no s’hi formula cap al·legació ni reclamació durant el termini 

d’informació pública i d’audiència, les cartes de serveis rectificades dels àmbits 
esmentats en l’acord primer, que ara s’aproven inicialment, quedin aprovades 
de forma definitiva sense necessitat de cap tràmit ulterior. 

 
Cinquè.  Disposar que, cas que no es presentin al·legacions o reclamacions i les cartes 

de serveis esmentades quedin aprovades de forma definitiva, es publiqui el seu 
text íntegre al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB), a l’e-tauler i 
al portal de transparència de l’Ajuntament del Masnou, i un anunci al Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) amb la referència del BOPB en 
què se n’hagi publicat el text íntegre. 

 
Sisè.  Cas que no es presentin al·legacions o reclamacions i les cartes de serveis 

dels àmbits esmentats en l’acord primer quedin aprovades de forma definitiva, 
comunicar el seu text íntegre a l’Administració de l’Estat i de la Generalitat de 
Catalunya. 

 
8. - Aprovació addenda actualització conveni ASGEL amb la Diputació de Barcelona. 
 
Atès que en data 22 de maig de 2014 el Ple ordinari d’aquest ajuntament va aprovar el 
conveni tipus sobre l’assumpció de funcions d’assistència en la gestió econòmica local 
(ASGEL) per la Diputació de Barcelona i del Protocol d’execució. 
 
Vist que en data 3 de març de 2021 amb registre d’entrada E2021003457, la Diputació de 
Barcelona ens va comunicar que  per Acord del Ple núm. 8/2021, de data 28.1.2021, i 
publicat al BOPB número de data 9.2.2021, va aprovar l’actualització del Conveni-Tipus 
regulador de l’assumpció per part de la Diputació de Barcelona de les funcions 
d’assistència en la gestió econòmica local (ASGEL). La part resolutiva de l’esmentat acord 
plenari disposà: 
 

“Primer.- APROVAR l’actualització del Conveni-Tipus regulador de l’assumpció de 
les funcions d’assistència en la gestió econòmica local (ASGEL) que la Diputació de 
Barcelona presta als ens locals de la província de Barcelona que li han encomanat 
l’esmentada assumpció, en els termes previstos en l’Annex. 
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Segon.- DONAR TRASLLAT a tots els ens locals als quals es presta el servei de 
l’actualització del Conveni-Tipus regulador de l’assumpció de les funcions 
d’assistència en la gestió econòmica local (ASGEL), i tot això als efectes d’obtenir la 
seva conformitat, l’articulació de la qual es realitzaria mitjançant la corresponent 
comunicació a incorporar com addenda al conveni subscrit. 
 
Tercer.- PUBLICAR els presents acords al Butlletí Oficial de la Província, per a 
general coneixement.” 

 
Atès que l’apartat III de la part expositiva del Dictamen aprovat per l’acord del Ple de la 
Diputació de Barcelona abans esmentat, com també l’apartat V de l’annex, publicats al 
BOPB número de data 9.2.2021, fan esment, quant als tràmits a seguir per a l’aprovació i 
formalització de l’actualització del Conveni, a la necessitat de dur a terme les actuacions 
següents: 
 
“a) Per part de la Diputació: 
 

1. Aprovar l’actualització del Conveni-Tipus sobre l’assumpció de les funcions 
d’assistència en la gestió econòmica local (ASGEL) per la Diputació de Barcelona. 
 

2. Donar trasllat a tots els ens locals als quals es presta el servei de l’actualització del 
Conveni-Tipus regulador de l’assumpció de les funcions d’assistència en la gestió 
econòmica local (ASGEL), i tot això als efectes d’obtenir la seva conformitat, 
l’articulació de la qual es realitzaria mitjançant la corresponent comunicació a 
incorporar com addenda al conveni subscrit. 

 
b) Per part de l’Ajuntament: 
 

1. Donar conformitat a l’actualització de l’encomanda de gestió en favor de la 
Diputació i del conveni a formalitzar d’acord amb el Conveni-Tipus actualitzat per la 
Diputació. 

 
2. Comunicar a la Diputació de Barcelona l’avantdita conformitat. 

 
c) Actuacions posteriors: 
 
- Publicar en el BOPB, per part de la Diputació de Barcelona, la relació d’entitats que han 
donat conformitat a l’actualització del Conveni-Tipus.” 
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Serveis Generals ordinària amb 
data 9 de juny de 2021. 
En virtut de tot el que s’ha exposat, es proposa, al Ple de la corporació, l’adopció dels 
acords següents: 
 
Primer. Donar conformitat a l’actualització de l’encomanda de gestió en favor de la 
Diputació i del conveni a formalitzar d’acord amb el Conveni-Tipus per a l’assumpció per 
part de la Diputació de Barcelona de les funcions d’assistència en la gestió econòmica local 
(ASGEL), aprovada pel Ple de la Diputació de Barcelona en la sessió de data 28.1.2021 i 
publicada al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona data 9.2.2021, tot això de 
conformitat amb el text del conveni incorporat a l’expedient. 
 
Segon. Donar trasllat a la Diputació de Barcelona per al seu coneixement i als efectes 
oportuns. 
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9. - Modificació del personal eventual dels grups municipals. 
 
En la sessió plenària ordinària de 25 de juliol de 2019 es va aprovar el nombre, les 
característiques i retribucions del personal eventual dels grups municipals d’aquest 
Ajuntament com segueix:  
 

Número Denominació  Dedicació  Retribucions  

1 Assessor/a GM ERC  Ordinària (37,5 hores setmanals)  30.388,84 € 

1 Assessor/a GM FEM  Parcial (15 hores setmanals)  12.155,50 €  

1 Assessor/a GM PSC  Parcial (15 hores setmanals)  12.155,50 €  

1 Assessor/a GM JUNTS  Parcial (15 hores setmanals)  12.155,50 €  

1 Assessor/a GM C’s  Parcial (10 hores setmanals)  8.103,58 €  

1 Assessor/a GM CUP  Parcial (5 hores setmanals)  4.051,79 €  

 
En sessió plenària ordinària de 20 de febrer de 2020 es va modificar el nombre, 
característiques i retribucions del personal eventual dels grups municipals d'aquest 
Ajuntament aprovat en la sessió plenària ordinària de 25 de juliol de 2019 en el sentit 
d’unificar en un sol lloc de treball els tres dels assessors dels grups municipals Fem 
Masnou, Junts per Catalunya-Units pel Masnou i la CUP. 
 
En l’esmentat acord es va declarar que la modificació operada en aquest acord es podria 
revertir en qualsevol moment a petició de qualsevol dels tres grups municipals sol·licitants. 
 
En data 31 de maig de 2021 el grup municipal de Junts per Catalunya-Units pel Masnou ha 
presentat escrit sol·licitant separar les hores d’assessor que corresponen al seu grup 
municipal conforme l’acord de Ple de 25 de juliol de 2019.  
 
Segons l’article 104 bis de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim 
Local, aquest ajuntament pot incloure en la seva plantilla un nombre de llocs de treball de 
personal eventual que no excedeixi de set, res impedeix que siguin menys ni que a la vista 
de la sol·licitud formulada pel grup municipal citat es puguin separar els tres llocs que 
inicialment se’ls van assignar en dos llocs de treball.  
 
Per tot l’exposat, es necessari modificar el nombre de llocs de treball fixat en la sessió de 
25 de juliol de 2019 i 20 de febrer de 2020, deixant unificat únicament en un sol lloc de 
treball els dels grups municipals de Fem Masnou i la CUP, com segueix: 
 

Número Denominació  Dedicació  Retribucions  

1 Assessor/a GM FEM i CUP Parcial (20 hores setmanals)  16.721,03 €  

1 Assessor/a GM JUNTS  Parcial (15 hores setmanals)  12.540,78 €  

 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Serveis Generals ordinària amb 
data 9 de juny de 2021. 
 
En virtut de tot el que s’ha exposat, es proposa, al Ple de la corporació, l’adopció dels 
acords següents: 
 
Primer. Modificar el nombre, característiques i retribucions del personal eventual dels 
grups municipals d'aquest Ajuntament aprovat en la sessió plenària ordinària de 20 de 
febrer de 2020 en el sentit de revertir la unificació en un sol lloc de treball els tres dels 
assessors dels grups municipals Fem Masnou, Junts per Catalunya-Units pel Masnou i la 
CUP, separant el lloc de treball d’assessor del grup municipal Junts per Catalunya-Units 
pel Masnou en els termes següents:  
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Número Denominació  Dedicació  Retribucions  

1 Assessor/a GM FEM i CUP Parcial (20 hores setmanals)  16.721,03 €  

1 Assessor/a GM JUNTS  Parcial (15 hores setmanals)  12.540,78 €  

 
Segon. Establir que la dedicació parcial implicarà el compliment de la jornada laboral 
establerta al punt primer, i la incompatibilitat per a la percepció d'hores extraordinàries, 
havent d'estar a disposició dels grups municipals corresponents en qualsevol moment en 
què sigui requerit per això, i comportarà que el desenvolupament d'aquest lloc de treball 
sigui compatible amb una altra activitat en el sector públic o privat, prèvia concessió de la 
corresponent autorització de compatibilitat.  
 
Tercer. Determinar la següent descripció del lloc de treball d’assessor dels grups 
municipals:  
 
- Funció: Assessorament especial als grups municipals en l’exercici de les funcions pròpies 
dels grups polítics municipals.  
 
Quart. Abonar les retribucions anuals brutes d'aquest personal en catorze pagues, 
prorratejades en dotze pagues de periodicitat mensual i dues corresponents a les pagues 
extraordinàries de juny i desembre, i es revisaran anualment en la mateixa proporció que 
es revisin les retribucions de la resta de personal al servei de l'Ajuntament.  
 
Cinquè. Imputar les despeses a les que es refereix l’apartat anterior a les partides 
pressupostàries RH 91210 11000 i RH 91210 11001 del capítol 1 de pressupost municipal. 
 
Sisè. Modificar la plantilla i la relació de llocs de treball de personal eventual que fixa en 4 
els llocs de treball d’assessors dels grups municipals en el sentit de fixar-la en 5 llocs de 
treball.  
 
Setè. Publicar aquest acord a l’e-Tauler, Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i en el 
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, en compliment del que disposen els articles 
104.3 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, i 304.3 del 
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i 
de règim local a Catalunya.  
 
10. - Rectificació de l'inventari general de béns i drets de l’Ajuntament del Masnou a 
31 de desembre de 2020. 
 

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

2. Posteriorment, en data 16 de novembre de 2017, 19 d’abril de 2018 i 19 de setembre de 
2019, el Ple va aprovar les rectificacions a dates 31 de desembre de 2016, 2017, 2018 i 
2019, respectivament. 

  
Normativa d’aplicació 

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

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

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

 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 (TRLMRLC).  
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Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Serveis Generals ordinària amb 
data 9 de juny de 2021. 
 
En virtut de tot el que s’ha exposat, es proposa, al Ple de la corporació, l’adopció dels 
acords següents:  
 
Primer. Aprovar la rectificació de l’inventari general de béns i drets de l’Ajuntament del 
Masnou actualitzat a 31 de desembre de 2020. 
 
Segon. Trametre còpia de la rectificació, degudament autoritzada pel secretari de la 
Corporació al departament de Governació de la Generalitat de Catalunya i a la 
Subdelegació del Govern. 
 
Tercer. Publicar-ho al Portal de Transparència de l’Ajuntament del Masnou. 
 
11. - Aprovació d'una ordre de continuïtat del servei de l'escola municipal de música 
del Masnou. 
 
En data 18 de juliol de 2013 el Ple de l’Ajuntament del Masnou va aprovar l’adjudicació 
mitjançant procediment obert i tramitació ordinària del contracte administratiu de la gestió 
indirecta, en règim de concessió, del servei de l’escola municipal de música del Masnou, 
pel període comprès entre els curs escolar 2013/2014 fins al curs escolar 2018/2019, 
prorrogable per períodes anuals per dos cursos anuals més, a favor de l’empresa Musicop, 
SCCL, per un import total pels 6 anys d’execució del contracte de 374.111,19 € (IVA 
exempt) 
 
En data 25 de juliol de 2019 el Ple de l’Ajuntament del Masnou va aprovar la primera 
pròrroga del contracte per al curs escolar 2019-2020 i, en data 16 de juliol de 2020  la 
segona pròrroga per al curs escolar 2020-2021, per un import total anual de 89.364,43 € 
(IVA exempt) a favor de l’empresa Musicop, SCCL, i sense modificació de les condicions i 
les obligacions establertes en els plecs de clàusules administratives particulars i de 
prescripcions tècniques que regulen el referit contracte. 
 
El contracte finalitzarà la seva vigència el dia 24 de juliol de 2021. 
 
En data 6 de maig de 2021 la Junta de Govern Local va aprovar l’inici de la tramitació de 
l’expedient administratiu, els plecs de clàusules administratives particulars i de 
prescripcions tècniques, per a l’adjudicació, mitjançant procediment obert i tramitació 
ordinària, del contracte administratiu de concessió de serveis de l’Escola Municipal de 
Música del Masnou, per als cursos escolars 2021/22, 2022/23, 2023/24 i 2024/25. 
 
El procediment de licitació per a l’adjudicació del nou contracte es troba encara en fase de 
tramitació, i es preveu que l’adjudicació i formalització del mateix es produeixi un cop 
transcorreguda la data de finalització del contracte que actualment es troba vigent, 
produint-se una interrupció del servei fins que es produeixi l’adjudicació del nou contracte. 
 
L’Ajuntament del Masnou no compta amb els mitjans materials i personals per cobrir les 
necessitats que es tracta de satisfer amb el contracte, i té la necessitat de donar continuïtat 
al servei que presta actualment l’empresa Musicop SCCL, en execució del present 
contracte, durant el període que comprèn des del 24 de juliol de 2021 fins a la data de 
formalització del nou contracte. 
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L’empresa Musicop, SCCL està desenvolupant el servei objecte del contracte de 
conformitat amb l’establert al plec de clàusules administratives particulars i al plec de 
prescripcions tècniques que regeixen el contracte, i a plena satisfacció dels Serveis 
Tècnics Municipals responsables de l’execució del servei objecte del contracte. 
 
L’import anual de l’aportació municipal que fa l’Ajuntament és de 89.364,43 € per curs 
escolar i només es subvencionen les hores lectives efectivament realitzades. 
 
Vist l’informe emès per la responsable del contracte de data 31 de maig de 2021. 
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Comunitat i Persones amb data 9 
de juny de 2021. 
 
En virtut de tot el que s’ha exposat, es proposa, al Ple de la corporació, l’adopció dels 
acords següents: 
 
Primer.- Aprovar una ordre de continuïtat del servei de l’escola municipal de música del 
Masnou, d’acord amb el plec de clàusules administratives particulars, el plec de 
prescripcions tècniques i l’oferta presentada, en tot el que millori els esmentats plecs, pel 
període comprès entre el 24 de juliol de 2021 fins a la formalització del nou contracte, a 
favor de l’empresa Musicop, SCCL, per un import mensual màxim de 8.936,44 € (IVA 
exempt), només es subvencionaran les hores lectives efectivament realitzades, amb càrrec 
a l’aplicació pressupostària 2021 ED.32631.47200 Subvenció escola de música. 
 
Segon.- Informar a l’empresa Musicop, SCCL, concessionària de la gestió del servei de 
l’escola municipal de música del Masnou, de l’obligació de continuar prestant el servei fins 
que es formalitzi el contracte per a la prestació d’aquest servei, que actualment es troba en 
fase de presentació de proposicions. 
 
Tercer.- Notificar aquest acord a l’empresa Musicop, SCCL. 
 
12. - Renovació declaració àrea mercat habitatge tens. 
 
En data 5 de maig de 2021 l’Agència de l’Habitatge ha notificat a l’Ajuntament del Masnou 
la possibilitat de renovar la condició d’àrea amb mercat d’habitatge tens, atorgada d’acord 
amb la disposició transitòria segona de la Llei 11/2020 del 18 de setembre.  
 
La consideració del Masnou com àrea de mercat tensa amb caràcter immediat va ser 
reconeguda degut a que els preus del lloguer havien sofert un important increment entre 
els anys 2014 i 2019, superior al 20%.  
 
El municipi del Masnou té un dèficit d’habitatge de lloguer a preu assequible que permeti 
l’accés a tota la població i actualment seria inconcebible deixar d’aplicar la llei que permet 
introduir les mesures de reacció a aquest mercat tensionat de lloguer. La situació del 
mercat de lloguer actual no difereix a la situació de fa un any, quan es va realitzar la 
declaració ja que ni la pandèmia ha aconseguit refredar substancialment els preus a la 
baixa. 
 
D’acord amb l’informe emès per la tècnica d’habitatge on es detalla el compliment dels 
requisits establerts per a la declaració de l’àrea amb mercat d’habitatge tens segons 
l’article 2 de la Llei 11/2020, s’exposen les particularitats de la declaració com la durada de 
5 anys i la minoració del preu de referència de lloguer.  
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Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Comunitat i Persones amb data 9 
de juny de 2021. 
 
En virtut de tot el que s’ha exposat, es proposa, al Ple de la corporació, l’adopció dels 
acords següents: 
 
Primer. Declarar el municipi del Masnou àrea de mercat d’habitatge tens.  
 
Segon. Establir la vigència de la declaració per a un període de 5 anys. 
 
Tercer. Aplicar la minoració establerta a la disposició addicional primera de la Llei 11/2020 
per a tot el període de vigència de la declaració d’àrea tensa, segons la motivació que 
consta a l’informe de la tècnica d’Habitatge de data 28 de maig de 2021. 
 
Quart. Notificar els presents acords al Departament de Territori i sostenibilitat de la 
Generalitat de Catalunya. 
 
13. - Conveni de col·laboració i delegació de competències projecte "Ruta de la 
Guerra Civil al Maresme". 
 
Vist que en data 18 de juliol de 2019 l’Ajuntament del Masnou va manifestar al Consell 
Comarcal del Maresme el compromís de participar en el projecte “La ruta de la Guerra Civil 
al Maresme” per concórrer a la convocatòria de la concessió de subvencions als ens locals 
de Catalunya per al desenvolupament de plans de foment territorial de turisme 2019 del 
Departament d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya (Resolució 
EMC/1767/2019, de 18 de juny, DOGC de data 2 de juliol de 2019, núm.7908) per a dur a 
terme el projecte La ruta de la Guerra Civil al Maresme, que comptava amb un pressupost 
de 673.074,04€. 
 
Vist que en data 4 d’octubre de 2019 el Departament d’Empresa i Coneixement de la 
Generalitat de Catalunya va notificar al Consell Comarcal del Maresme la resolució 
provisional de 4 d’octubre 2019 (definitiva el 8 de novembre de 2020), amb el codi 
08PDFTT-12-19. En data 17 d’octubre de 2019 el Consell Comarcal del Maresme ha 
acceptat aquesta subvenció per un import de 336.537,02€ mitjançant Decret de 
Presidència núm.454/2019 de 17 d’octubre, ratificat per la Comissió Permanent del Ple del 
19 de novembre de 2019. 
 
Vist que la participació de l’Ajuntament del Masnou en el projecte implica autoritzar i 
facilitar les intervencions en el seu territori i delegar les competències oportunes, així com 
el compromís de cofinançar amb un 50% les intervencions al seu municipi i amb la part 
proporcional que li correspongués del 50% no finançat per la subvenció de les 
intervencions comunes a més d’un municipi. 
 
Vist que el projecte “La ruta de la Guerra Civil al Maresme” és un projecte que abarca 10 
dels 30 municipis de la comarca i consisteix en la conceptualització d’una ruta de la Guerra 
Civil al Maresme, la senyalització d’elements, la promoció i guia de la ruta mitjançant una 
App mòbil, la redacció d’un projecte d’obres per als municipis amb recursos turístics 
relacionats amb la Guerra Civil ubicats al domini públic maritimo-terrestre, i l’ampliació de 
la zona visitable del refugi antiaeri del Parc Dalmau de Calella, obres per a un centre 
d’interpretació de la Guerra Civil al Maresme i el seu pàrquing, ubicat a Santa Susanna, i la 
seva dotació i equipament 
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Vist que en el cas de l’Ajuntament del Masnou afecta a la senyalització d’un total de 6 
recursos que formen part la ruta, la conceptualització del projecte i creació de l’app i la 
redacció del projecte d’obres per a elements ubicats al domini públic maritimo-terrestre. 
 
Vist que el present conveni regula la cooperació interadministrativa entre el Consell 
Comarcal del Maresme i l’Ajuntament del Masnou per a l’execució del projecte i estableix la 
delegació de competències de l’Ajuntament en favor del Consell Comarcal: les 
competències de contractació dels estudis i redacció de projectes, les de contractació de 
l’execució de les obres i implementació de les actuacions recollides al conveni, com també 
les autoritzacions i permisos necessaris per implementar les actuacions i els compromisos 
econòmics per finançar per avançat tota l’operació en un pagament de 8.083,47 €. 
 
Vist que existeix crèdit disponible a la partida TU 43200 46500 Convenis Consell Comarcal 
per a la promoció del turisme per a realitzar el pagament de 8.083,37 €. 
  
Vist l’informe de la tècnica de Turisme i Patrimoni de data 28 de maig de 2021. 
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Comunitat i Persones amb data 9 
de juny de 2021. 
 
En virtut de tot el que s’ha exposat, es proposa al Ple l’adopció dels acords següents: 
 
Primer. Aprovar la delegació de competències a favor del Consell Comarcal del Maresme, 
en els termes que consten al conveni de delegació, relatives a la contractació de l’estudi de 
Senyalització de la Ruta de la Guerra Civil al Maresme al Masnou i de la confecció i 
instal·lació de les senyals i a La contractació de la redacció del projecte d’obres dels 
elements de la Guerra Civil  al domini públic marítimo-terrestre al Masnou, en els termes de 
la proposta formulada per aquest ens comarcal per l’execució del projecte “La ruta de la 
Guerra Civil al Maresme”. 
Segon. Aprovar la minuta del conveni de delegació de competències de l’Ajuntament del 
Masnou a favor del Consell Comarcal del Maresme per l’execució del projecte “La ruta de 
la Guerra Civil al Maresme”. 
 
Tercer. Es proposa autoritzar i disposar la despesa a favor del Consell Comarcal del 
Maresme amb CIF P-5800008-D, per un import de 8.083,37 euros amb càrrec a la partida 
TU 43200 46500 Convenis Consell Comarcal per promoció turisme i centre de cost 
TURACT, amb el detall següent: 
 

 

Punts 
senyals 

50% 
Creació 

ruta 

50% 
Senyalització 

de la ruta 

50% 
App 

mòbil 

50% 
Redacció 
projecte 
d'obres 

Total 
cofinançament 

per ajuntaments 

Despeses 
de gestió 

5% 

Total a 
liquidar 

El Masnou 6 264,71€ 5.759,68€ 294,11€ 1.379,95€ 7.698,45€ 384,92€ 8.083,37 € 

 
Quart. Facultar a l’Alcalde tan àmpliament com en dret sigui possible per a l’execució 
d’aquests acords, i especialment, per a la signatura del conveni de delegació a favor del 
Consell Comarcal del Maresme. 
 
Cinquè. Notificar aquests acords al Consell Comarcal del Maresme. 
 
Sisè. Publicar aquests acords mitjançant anuncis al DOGC, BOPB i web de l’Ajuntament 
del Masnou (Portal de transparència). 
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14. - Aprovació inicial del Reglament de Transport de Taxi a Demanda (TAD) al 
municipi del Masnou. 
 
Vist la proposta de Reglament de Transport del Taxi a Demanda (TAD) redactat pel 
departament de Mobilitat de l’Ajuntament amb la finalitat d’implantar aquest servei en el 
municipi. 
 
Atès que sotmès al tràmit de consultat pública prèvia previst en l’article 133 de la Llei 
39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions 
públiques, el qual va finalitzar el dia 26 de maig de 2021, el departament d’Accessibilitat i 
Diversitat Funcional de l’Ajuntament del Masnou, amb data 26 de maig de 2021, va fer 
arribar propostes de millora al Reglament de transport de Taxi a Demanda (TAD), algunes 
de les quals s’han incorporat al document inicial, d’acord amb el contingut de l’informe 
emès per la tècnica de Mobilitat i Via Pública amb data 31 de maig de 2021. 
 
Vist l’informe jurídic sobre tramitació emès amb data 31 de maig de 2021 per la tècnica de 
gestió de l’Àrea de Territori.  
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Territori amb data 9 de juny de 
2021. 
 
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 Reglament de Transport de Taxi a Demanda (TAD) al 
municipi del Masnou. 
 
Segon. SOTMETRE a informació pública el present acord i el reglament pel 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 i al tauler d’edictes electrònic de l’Ajuntament. El 
termini d’informació pública començarà a comptar a partir de l’endemà del dia de la 
publicació de l’anunci al BOPB.  
 
Tercer. DISPOSAR que, si no s’hi formula cap al·legació ni reclamació durant el termini 
d’informació pública, el Reglament de Transport de Taxi a Demanda (TAD) al municipi del 
Masnou, que ara s’aprova inicialment, quedarà aprovat definitivament sense necessitat de 
cap tràmit ulterior, i es procedirà directament a la seva publicació. 
 
Quart.- CONCEDIR audiència als interessats, a l’efecte de presentació d’al·legacions i 
reclamacions, mitjançant la notificació dels presents acords i la tramesa d’una còpia del 
text íntegre de la modificació de l’Ordenança. El termini d’audiència serà de trenta dies 
hàbils a comptar des del dia següent a la data de recepció de la notificació.  
 
Cinquè.- NOTIFICAR als interessats. 
 
15. - Suspensió potestativa de llicències relacionades amb l'allotjament turístic en 
llar compartida al municipi del Masnou. 
 
Per acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de l’Arc Metropolità de Barcelona de data 
22 de gener de 2020 es va aprovar definitivament la modificació del Pla General 
d'ordenació per a la regulació de l'habitatge d'ús turístic, al terme municipal del Masnou. 
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Amb data 6 d’agost de 2021 entrarà en vigor el títol IV del Llibre II del Decret 75/2020, de 4 
d’agost, de turisme de Catalunya, en el qual es defineix i s’estableixen els requisits mínims 
que han de complir les llars compartides turístiques, que no constaven regulades en la 
normativa anterior. Aquesta nova normativa entra en contradicció amb el que preveu la 
normativa urbanística municipal.   
 
L’arquitecta municipal i la tècnica de gestió de l’Àrea de Territori, amb data 31 de maig de 
2021 han emès informe tècnic i jurídic en el que manifesten textualment el següent:  
 

“Antecedents:  
Per acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de l’Arc Metropolità de Barcelona de data 
22 de gener de 2020 es va aprovar definitivament la modificació del Pla General 
d'ordenació per a la regulació de l'habitatge d'ús turístic, al terme municipal del Masnou. 
 

En l’article 7.2 de la referida modificació es prohibeix la cessió de l’habitatge per estances i 
en l’article 10 s’estableix que  l’exercici de l’activitat d’habitatge d’ús turístic exclou la 
utilització del mateix immoble com habitatge principal. 
 

Amb data 6 d’agost de 2021 entrarà en vigor el títol IV del Llibre II del Decret 75/2020, de 4 
d’agost, de turisme de Catalunya, en el qual es defineix i s’estableixen els requisits mínims 
que han de complir les llars compartides turístiques, que no constaven regulades en la 
normativa anterior. Aquesta nova normativa entra en contradicció amb el que preveu la 
normativa urbanística municipal.   
 
Fonaments de dret:  
L’article 241.1 del Decret 75/2020, de 4 d’agost, de turisme de Catalunya preveu que té la 
consideració de llar compartida l’allotjament turístic que és l’habitatge principal i residència 
efectiva de la persona titular i que comparteix com a servei d’allotjament amb terceres 
persones a canvi de contraprestació econòmica i per a una estada de temporada. La 
persona haurà de residir en l’habitatge mentre duri l’estada. 
 

I el número 2 del mateix precepte defineix com estada de temporada tota ocupació de 
l’habitatge per un període de temps continu igual o inferior a 31 dies.  
 

Segons preveu la Disposició Final Primera del referit Decret, el títol IV del Llibre segon de 
la referida normativa entrarà en vigor un any després de la seva publicació, que es va 
produir el dia 6 d’agost de 2020. 
 

L’article 73 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la 
Llei d’urbanisme, preveu, en la Secció referent als Actes preparatoris per a la formulació i 
tramitació de les figures de planejament, dos supòsits de suspensió de llicències i de 
tramitació de plans urbanístics derivats:  
 

1) Una suspensió que necessàriament ha de ser acordada amb l’aprovació inicial, 
quan les determinacions del nou pla que s’aprova inicialment suposin modificació 
del règim urbanístic (article 73.2 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost). 
 

2) Una suspensió potestativa (article 73.1 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost): 
segons el qual “els òrgans competents pera l’aprovació inicial de les figures de 
planejament urbanístic puguin acordar, amb la finalitat d’estudiar-ne la formació o la 
reforma, de suspendre la tramitació de plans urbanístics derivats concrets i de 
projectes de gestió urbanística i 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·lacions o ampliació 
d’activitats o usos concrets i d’altres autoritzacions municipals connexes establertes 
per la legislació sectorial.” 
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L’article 73.3 del mateix text legal estableix que l’acord de suspensió ha de publicar-se en 
el butlletí oficial corresponent,  i han de referir-se, en qualsevol cas, a àmbits identificats 
gràficament. 
 
Segons l’article 74 del referit decret legislatiu, els efectes de la suspensió potestativa de 
tramitacions i de llicències prevista en l’article 73.1, no pot durar més d’un any.  
 
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 preveuen que es requereix la majoria absoluta del 
número legal de membres de les corporacions per a l’adopció dels acords que 
correspongui adoptar a la corporació en la tramitació dels instruments de planejament 
general previstos en la legislació urbanística.   
 
Justificació de la suspensió:  
 
El Decret 75/2020, de 4 d’agost, de turisme de Catalunya, introdueix la regulació de les 
llars compartides, com a nova figura d’allotjament turístic, establint un marc per tal de 
possibilitar la prestació d’aquest servei, que consisteix en allotjar-se en un habitatge 
compartint-lo amb la persona resident.  
 
El desenvolupament d’aquesta activitat té una transcendència que sobrepassa 
l’estrictament turístic, donat que té repercussions sobre l’urbanisme, la fiscalitat, el règim 
de la propietat horitzontal o la convivència ciutadana. 
 
Aquestes qüestions no són objecte de la normativa turística, de manera que cal que les 
administracions amb competències sobre aquestes matèries modulin i prevegin els efectes 
que se’n puguin derivar.  
 
L’aprovació del Decret de Turisme, que regula per primera vegada la llar compartida, fa 
necessari l’estudi d’una modificació del Pla General que reguli la implantació d’aquesta 
activitat en el terme municipal del Masnou, tenint en compte criteris urbanístics, i per tant, 
cal realitzar un estudi sobre quines condicions d’implantació s’hauran de complir quan es 
vulgui desenvolupar aquesta nova tipologia turística.  
 
Així mateix, s’ha de tenir en compte que el relloguer d’habitacions a turistes és una activitat 
que entra en competència amb l’ús exclusiu d’habitatge, que un ús desviat d’aquesta 
tipologia es pot arribar a considerar una activitat encoberta de pensió o d’habitatge d’ús 
turístic.  
 
L’òrgan competent per acordar la suspensió, en el present cas és el Ple, donat que és 
l’òrgan competent per aprovar inicialment les modificacions de pla general i la seva 
aprovació requerirà el vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal de membres. 
 
Conclusió:  
 
A la vista de l’exposat, es proposa al Ple de l’Ajuntament la suspensió de l’atorgament de 
llicències i l’admissió de comunicacions prèvies i declaracions responsables d’inici 
d’activitats per a la instal·lació i/o ampliació de llars compartides. Així mateix, es proposa 
suspendre l’atorgament de llicències i l’admissió de comunicacions prèvies per a la 
realització d’obres destinades a la implantació de llar compartida.  
 
L’àmbit de la suspensió abasta tot el terme municipal del Masnou.”  
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Amb data 31 de maig de 2021, el secretari de la corporació ha emès nota de conformitat 
amb el contingut jurídic del referit informe. 
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Territori amb data 9 de juny de 
2021. 
 
Per tot l’exposat, i en virtut de les competències conferides per l’article 22.2.d) de la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local es proposa, al Ple de la 
corporació, l’adopció dels acords següents: 
 
Primer: SUSPENDRE, 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, i de conformitat amb les determinacions 
de l’informe tècnic i jurídic emès per l’arquitecta municipal i per la tècnica de gestió de 
l’Àrea de Territori de l’Ajuntament, que consta literalment transcrit en la part expositiva del 
present acord, l’atorgament de llicències i l’admissió de comunicacions prèvies i 
declaracions responsables d’inici d’activitats per a la instal·lació i/o ampliació de llars 
compartides. SUSPENDRE, així mateix, l’atorgament de llicències i l’admissió de 
comunicacions prèvies per a la realització d’obres destinades a la implantació de la llar 
compartida. 
 
Segon: PRECISAR que aquesta suspensió es fa amb la finalitat de procedir als estudis 
previs a la tramitació d’un planejament per a la regulació de la implantació d’aquesta 
activitat.  
 
Tercer: DETERMINAR que les suspensions esmentades es produeixen en l’àmbit del 
terme municipal del Masnou delimitat i grafiat en el plànol de suspensió que figura a 
l’expedient, elaborat de conformitat amb el que preveu l’article 73.3 del Text refós de la Llei 
d’Urbanisme.  
 
Quart: DETERMINAR que, de conformitat amb el que preveu l’article 74.1 del referit text 
legal, el termini de la suspensió serà, com a màxim, d’un any, a comptar des de la 
publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona d’aquest acord.  
 
Cinquè: PUBLICAR el present acord en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. 
 
 
16. - Contesta de l'Equip de Govern als precs i les preguntes de la sessió anterior. 
 
 
17. - Precs i preguntes adreçats a l'Equip de Govern. 
 
 
18. - Moció presentada pels grups municipals de Fem Masnou i CUP-AMUNT a 
proposta de l'AFA de l'Escola Bressol La Barqueta per reclamar al Ple del Masnou 
solucions efectives i urgents als problemes de manteniment i funcionament ordinari 
del centre educatiu de primera infància del barri d'Ocata. 
 
ANTECEDENTS 
 
L’Escola Bressol La Barqueta va ser inaugurada fa onze anys després d’un període llarg de 
reivindicació ciutadana donant resposta així l’oferta educativa pública dels zero als tres 
anys al nostre municipi. 
 



 
 
 
RELACIÓ DE PROPOSTES DEL PLE MUNICIPAL 17 de juny de 2021 

 

Núm. PLE2021000011  
 

Expedient núm. PLE2021000011  

A
C

T
S

1
0
0
5
 

v
. 
2
0
1
7
/1

1
 

20 

Des del començament, l’Escola va ser concebuda com un servei públic amb forma de 
gestió indirecta a través d’una empresa de serveis educatius que ha estat l’ encarregada 
de dur a terme la contractació del personal i la implementació d’un projecte educatiu pioner 
basat en els principis treballats per Emmi Pikler de foment d’una relació afectiva 
privilegiada entre l’infant, els seus educadors/es i les seves famílies respectant el lliure 
moviment i el foment de l’autonomia individual. 
 
L’equipament, concebut per 61 places va ser construït en pocs mesos per poder acollir els 
nens i nenes del Masnou el més aviat posible i va comptar amb una empresa 
especialitzada en projectes d’equipaments educatius en el seu disseny i construcció. 
 
Des de l’inici ja es van detectar mancances en els usos de l’equipament que van ser 
degudament notificats a través de l’Associació de Famílies de l’EBM.). 
Aquestes problemàtiques van ser resoltes de manera parcial pels diferents responsables 
d’Educació i Ensenyament dels diferents governs del Masnou sense que mai s’hagin pogut 
tancar del tot. 
 
RELACIÓ DE FETS 
 
En l’actualitat i degut a la situació de pandèmia provocada per la COVID-19 algunes de les 
problemàtiques plantejades s’han agravat provocant al nostre entendre una merma en la 
qualitat d’atenció educactiva als nostres infants i fins i tot afirmem que en l’actualitat es 
produeixen algunes situacions que fins i tot poden posar en risc la integritat dels nostres 
fills i filles. 
 
Atès que les famílies estem molt implicades en el projecte educatiu de l’EBM i reconeixent 
la tasca de l’equip educatiu del nostre centre al que considerem ànima i motor del mateix, 
iniciem contacte amb les referents del departament d’Educació i altres estaments per poder 
exposar les mancances que al nostre entendre están patint els nostres infants en el seu dia 
a dia de la següent manera: 
 
- Escrivint al Síndic de Greuges explicant la situació i demanant resolución del cas (data 28 
d’abril). 
 
-Entrant una instància (data 25 de març) on demanem el reforç d’una educadora més 
perquè es puguin complir efectivamente ràtios i cobrir moments en l’atenció dels nostres 
fills i filles on la supervisió no queda garantida per la conseqüència del funcionament dels 
grups bombolla. 
 
-Reunint-nos telemàticament amb les responsables tècnico-poliítiques del departament 
d’Educació municipal en data 6 d’abril reafirmant-nos en les nostres peticions sobre la 
necessitat del reforç de l’equip educatiu així com  en l’exposició d’altres problemàtiques 
relacionades amb el manteniment de l’equipament i pacificació dels entorns per fer-los més 
segurs. 
 
- Presentant una altra instància en data 8 d’abril on resumim les nostres preocupacions i la 
necessitat d’entendre que l’Ajuntament és el nostre principal interlocutor per la resolució de 
les problemàtiques presentades. 
 
- Enviant diferents emails de seguiment sobre la petició d’un sistema d’ombratge eficaç i 
segur pels nostres nens i nenes de cara als mesos d’estiu. 
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- Reunint-nos de nou amb les responsables d’Educació en data 11 de maig del 2021 en 
reunió telemàtica de la que vam sortir molt disgustades per percepció generalitzada de 
l’AFA de la poca voluntat de solucionar efectívament els temes exposats i amb l’actitud 
prepotent de la regidora que fins i tot va abandonar la reunió de manera molt poc 
respectuosa amb les famílies. 
 
- Enviant un email a l’Alcalde on tornem a exposar les problemàtiques que precaritzen 
l’atenció als nostres infants (data 12/05/2021). 
 
A hores d’ara, la sensació que tenim les famílies es que aquest tema no és prioritari per 
l’actual equip de govern municipal que prefereix prioritzar altres temes per sobre de 
l’atenció educativa pública i de qualitat de la primera infància al Masnou. 
 
Vist el dictamen desfavorable de la Comissió Informativa de Comunitat i Persones amb 
data 9 de juny 2021. 
 
És per tot lo anteriorment exposat FEM MASNOU i CUP-AMUNT a demanda de, l’AFA de 
l’EBM La Barqueta proposa al Ple de la corporació l’adopció dels següents: 
 
ACORDS 
 
Primer: Que s’atenguin TOTES les queixes exposades per l’AFA en els diferents espais 
d’interlocució amb el consistori de manera efectiva, urgent i abans de l’inici del proper curs 
escolar. 
 
Segon: Que s’instal·lin els sistemes d’ombratge adequats , homologats i SEGURS en el 
pati exterior de l’equipament i de la ventilació adequada segons el codi d’edificació per 
l’interior de l’edifici. 
 
Tercer: Que s’augmenti la freqüència dels manteniments de la zona ajardinada exterior 
perquè es compleixin les condicions adequades de salubritat per tots els infants. 
 
Quart: Que l’Ajuntament es comprometi a posar tots els recursos necessaris per poder fer 
una correcte fiscalització del contracte de gestió de l’ l’EBM .  
 
Cinquè:  Que s’incorpori la figura d’una altra educadora a jornada complerta a partir del 
curs vinent i la incorporació d’estudiants en pràctiques (com es feia en escenari pre-
pandèmia). 
 
Sisè: Que s’estudïi i implementi la fòrmula de gestió efectiva d’aquest servei públic troncal i 
necessari que permeti el compliment del projecte educatiu vigent amb criteris de qualitat i 
suficiència. 
 
Setè: Que el govern faciliti una forma d’interlocució constant amb les AFES amb voluntat 
cooperadora en pro als objectius compartits que no poden ser uns altres que el benestar 
dels nostres nens i nenes i la construcció d’un servei educatiu públic, integral i de qualitat. 
 
Vuitè: Que es treballi en una porposta de pacificació de la mobilitat dels entorns de l’EBM 
que s’implementi durant el darrer trimestre del 2021. 
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19. - Moció presentada pel Grup Municipal de JxCAT-UNITS per a la lluita contra el 
canvi climàtic i la transició cap a un model de poble sostenible. 
 

El Ple de l’Ajuntament va aprovar al setembre del 2019 una moció presentada per Junts 
per Catalunya-Units pel Masnou, per la qual es declarava al Masnou l’emergència 
climàtica i també a proposta del govern, el municipi s’adheria al Nou Pacte d’Alcaldes i 
Alcaldesses pel Clima i l’Energia. Els dos punts del ple es varen aprovar per unanimitat. 
 

La moció recollia el compromís de l’Ajuntament del Masnou i la seva ciutadania en la lluita 
contra el canvi climàtic, assumint una sèrie d’acords: 
 

- Declarar l'Emergència Climàtica i Ambiental a El Masnou, tot elaborant un 
diagnòstic abans de l'1 de gener de 2020, de l'impacte ambiental. 
 

- Crear una Oficina del Canvi Climàtic per a gestionar el Pla d'Acció per a l'Energia 
Sostenible i el Clima (PAESC). 

 

- Potenciar la deliberació ciutadana en la presa de decisions a través de dos òrgans 
diferenciats: a) Taula d'Emergència Climàtica, establerta com un grup de treball; 
b) Consell Municipal de Medi Ambient, com l'òrgan permanent de consulta i 
participació democràtica de la ciutadania del Masnou en tot allò que impliqui 
polítiques municipals relacionades amb el medi ambient i el desenvolupament 
sostenible. 

 
L’adhesió al Nou Pacte d’Alcaldes i Alcaldesses pel Clima i l’Energia anava 
acompanyat d’un compromís clar: 
 

- Redactar en el termini de dos anys el Pla d’Acció per l’Energia Sostenible i el Clima 
(PAESC). 
 

Aquest ple aleshores va assumir de forma rotunda un compromís per una vila sostenible 
com a eix vertebrador i la lluita contra el canvi climàtic. Això representava fer accions 
municipals en la protecció i gestió del medi natural, en el cicle de l’aigua, en les fonts 
d’energia renovables, en la qualitat de l’aire, en els residus, en la mobilitat, etc.  
 

Pocs mesos després, al gener de 2020, El Masnou patia l’episodi meteorològic Glòria, 
una constatació del canvi climàtic per augment de la temperatura global. Posteriorment ens 
arribava els estralls de la pandèmia de la Covid-19 originada pel virus SARS-Cov-2 
d’origen animal. Segons l’Organització Mundial de la Salut (OMS) en els dos darrers 
decennis s’han incrementat aquests tipus d’infeccions, per la pèrdua constant de 
biodiversitat i la destrucció dels ecosistemes. 
 
El futur corre perill: la salut del planeta i la salut de tots els éssers vius, també els éssers 
humans, tot i que sovint no tenim prou consciència. La nostra vulnerabilitat és un fet. La 
lluita per canviar les coses, l’única sortida possible. 
 
Els efectes del canvi climàtic, malgrat el seu abast global, estan començant a ser visibles a 
escala local. Per això, una part significativa d’aquestes polítiques i mesures cal dissenyar-
les i implementar-les en funció de les característiques de cadascun dels territoris i d’acord 
amb la seva realitat biogeogràfica, ecosistèmica, social i econòmica. La planificació i la 
gestió a escala local juga un paper rellevant per a avançar en aquest repte i 
minimitzar la vulnerabilitat en front del canvi climàtic. Per tot això, es fa necessari 
incorporar mesures per enfortir la resiliència i la capacitat d’adaptació i per mitigar els 
efectes del canvi climàtic. També treballar en xarxa i de manera coordinada en tots els 
nivells territorials, creant sinèrgies coherents amb les disposicions que emanen de les 
directives europees i la legislació de l’Estat espanyol i Catalunya. 
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Un any i nou mesos després, cal que El Masnou intensifiqui la concreció dels seus 
compromisos en la lluita contra el canvi climàtic i en la reducció de les seves 
emissions de gasos d’efecte hivernacle (compromís del 40% pel 2030), coincidint amb 
el Dia Mundial del Medi Ambient (5 de juny). 
 
Com bé diu la ONU, en el seu programa per al medi ambient: “Les persones i el planeta 
només podran ser saludables en la mesura en que ho siguin els ecosistemes dels que tots 
depenem. (...) Si els ecosistemes no recuperen la salut, no podrem assolir els Objectius de 
Desenvolupament Sostenible ni l’Acord de París. Però cal tenir en compte que els 
ecosistemes són complexos i molt variats, i la seva restauració requereix una planificació 
cuidadosa i una implementació pacient”. 
 
Creiem que les majors oportunitats de canvi a nivell local es concreten al voltant de dos 
reptes:  
 

a) El camp de la producció energètica: Necessitem un augment radical de la 
producció fotovoltaica municipal. I aquí caldrà fer un estudi de les cobertes 
municipals (com ja s’ha pensat amb els pavellons municipals), incloent les escoles. 
Cal que la regidoria de Transició ecològica i desenvolupament sostenible segueixi 
acompanyant i promovent la producció d’energia fotovoltaica per part de la 
ciutadania, el teixit econòmic del municipi i amb la complicitat de les empreses 
instal·ladores locals (com s’ha fet amb Moment Solar). Cal fer un salt qualitatiu, 
essent part tractora en la constitució de “comunitats energètiques locals”.  

 
b) El camp de l’eficiència energètica: De manera progressiva s’està fent la 

substitució de l’enllumenat públic per tecnologia LED, un canvi que no només 
suposa una reducció de la demanda energètica sinó del cost dels 
subministraments. Però encara hi ha un camp molt gran a recórrer en els 
equipaments municipals, en termes de millora de la seva infraestructura en termes 
climàtics però també, i molt important, del seu patró d’ús. 

 
En aquests reptes de lluita contra el canvi climàtic serà de gran importància el PAESC (Pla 
d’Acció per l’Energia Sostenible i el Clima), un pla elaborat amb el suport d’un equip 
tècnic de la Diputació de Barcelona i que hauria d’estar ja en la seva darrera fase de 
concreció. 
 
Vist el dictamen desfavorable de la Comissió Informativa de Territori amb data 9 de juny de 
2021. 
 
Per aquestes raons, el nostre grup municipal de Junts per Catalunya – Units pel Masnou 
proposem els següents acords: 
 

1) Executar fins a final de mandat com a mínim 4 projectes d’energia fotovoltaica en 
cobertes municipals, amb l’objectiu que tots els consums energètics d’edificis 
municipals i enllumenats públics siguin 100% renovables el 2030. 

 
2) Apostar clarament pel Parc Vallmora com a pulmó verd, restaurant el seu 

ecosistema (plantant arbres a partir d’una possible iniciativa “adopta un arbre”, 
assegurant que es cuidin i es reguin). 

 
3) Treballar per tal d'obtenir d'organismes supramunicipals totes aquelles subvencions 

o ajudes que permetin el desenvolupament de polítiques de lluita contra el canvi 
climàtic. Posant especial atenció en els fons europeus de recuperació NEXT 
GENERATION i el programa LIFE entre altres. 
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4) Potenciar des de la regidoria de Transició ecològica i desenvolupament sostenible, 
el foment i acompanyament  dels projectes de producció fotovoltaica en l’àmbit de 
les comunitats de veïnes i veïns, així com del sector industrial i terciari. Aquest 
servei ha d’acompanyar també la ciutadania i el sector productiu un cop sigui 
efectiva la transposició de la Directiva 2019/944 del Mercat Interior d’Electricitat que 
concretarà com seran les futures comunitats energètiques, que permetran passar 
de l’òptim de producció/consum individual a l’òptim del patró de producció/consum 
col·lectiu. 

 
5) Disposar, a final del mandat, de la certificació energètica de tots els edificis 

municipals, així com d’un pla individualitzat d’inversions en eficiència energètica i de 
reducció de consums avaluat de manera periòdica pel personal tècnic. 

 
6) Portar a discussió i aprovació d’aquest Ple Municipal, en el menor temps possible, 

el PAESC (Pla d’Actuació per l’Energia Sostenible i el Clima). 
 

7) Comunicar aquests acords a les associacions de veïnes i veïns del Masnou, a les 
entitats ecologistes del Masnou (Fridays for Future, Grup d’Acció Ocata), a la 
Diputació de Barcelona i al Consell Comarcal. 

 
20. - Declaració institucional presentada pel Grup Municipal de Cs de rebuig a l'indult 
als polítics condemnats per sedició i malversació de fons públics pels fets 
ocorreguts a Catalunya derivats del procés separatista. 
 
Exposición de motivos: 
 
El pasado mes de octubre de 2019 se dictó sentencia en contra de varios políticos y cargos 
de la Generalitat de Cataluña, que con sus decisiones y sus actos propiciaron una crisis 
institucional sin precedentes en España que culminó con una declaración unilateral de 
independencia, sin ningún tipo de efectividad y realizada con un total menosprecio a 
nuestra Constitución, el Estatuto de Autonomía de Cataluña y el principio de soberanía 
nacional. Estas decisiones y actos comportaron para estas personas su procesamiento por 
delitos de especial gravedad y finalmente, su condena por los delitos de sedición y en 
algunos casos por malversación de fondos públicos. 
 
Desde el principio, las declaraciones de algunos dirigentes políticos del PSC con grandes 
responsabilidades públicas, manifestándose favorables a la concesión de indultos en el 
caso de una sentencia condenatoria en contra de los procesados, como así fue, 
comprometiendo gravemente el principio de independencia del Poder Judicial al advertir de 
una posible no ejecución de las sentencias en función de las estrategias políticas más 
favorables a algunos intereses partidistas. 
 
También, las declaraciones de algunos miembros del Gobierno de España de coalición 
(PSOE y Unidas Podemos) indican un criterio que puede resultar determinante en la 
decisión que finalmente se adopte en relación a estos indultos, con la finalidad de 
mantener y asegurar la mayoría del Congreso de los Diputados, de la que forman parte 
partidos independentistas catalanes, así como para facilitar la relación con el nuevo 
Govern de la Generalitat de Cataluña, de carácter independentista i defensor de la vía 
unilateral. 
 
La figura del indulto, en ningún caso, puede ser una medida para conseguir objetivos 
políticos ni alterar el sentido de una resolución judicial, hecho que conllevaría un grave 
ataque al principio de separación de poderes que tiene que prevalecer en cualquier Estado 
de Derecho. 
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Es necesario recordar que estas personas no han mostrado ningún tipo de arrepentimiento 
por los hechos por los que fueron condenados. El único que lo ha comunicado, ha optado 
por reivindicar los actos y su intención de repetirlos, dejando sin sentido la posibilidad de 
suprimir o recortar las penas dictadas por los tribunales competentes. 
 
Todos los ciudadanos y ciudadanas, lógicamente, pueden sentirse discriminados y 
desamparados frente a esta situación, haciendo evidente que determinados dirigentes 
políticos que han mostrado un manifesto menosprecio por la ley, la democracia y la 
convivencia se vean libres de toda responsabilidad, iniciando la ruptura efectiva del 
principio de igualdad frente a la ley. Este implica un peligro objetivo contra el orden 
constitucional de España y una amenaza intolerable en contra de los derechos y libertades 
de toda la ciudadanía, especialmente la de Cataluña. 
 
El nuevo Gobierno de Cataluña ha expresado de forma explícita que quiere forzar al 
Estado de Derecho a capitular ante el desafío independentista, en un indicio claro de su 
estrategia de reiteración delictiva, comportando la total inviabilidad democrática del indulto 
o de cualquier beneficio.  
 
El Presidente del Gobierno de España del PSOE, Pedro Sánchez, ha afirmado que tomará 
su decisión “por la convivencia de los españoles y en beneficio de la concordia”, y que 
esta decisión “tendrá muy presente los valores constitucionales de la concordia, el 
diálogo, el entendimiento, el reencuentro y la superación de una crisis que desgarró 
a la sociedad catalana y española”, afirmando también que la “venganza” no es un valor 
constitucional. 
 
Ciutadans (Cs) defendemos que el cumplimiento de las sentencias judiciales no se pueden 
considerar como una venganza y que el mantenimiento de las pretensiones unilaterales y 
de amenaza de seguir violentando los derechos fundamentales no se pueden considerar 
una oferta de diálogo. La concordia únicamente es posible dentro del marco de derechos y 
libertades de la Constitución Española, propios de una democracia liberal y avanzada y de 
un Estado de Derecho que tiene que mantenerse firme frente a los ataques de aquellos 
que pretenden su destrucción.  
 
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 Consejo de Gobierno a que a su vez inste al Gobierno de España a defender  y 
garantizar la igualdad de todos los españoles ante la Ley y no concederá los indultos a los 
políticos condenados el pasado mes de octubre de 2019, por sedición y malversación de 
fondos públicos por las actuaciones que tuvieron lugar en Cataluña derivados del proceso 
separatista, sin dar muestras de arrepentimiento y por contra manifestando su intención de 
volver a cometer actuaciones contrarias a la legalidad vigente. 
 
2- Considerar el principio de igualdad ante la ley, como una regla básica del Estado social 
y democrático consagrado en nuestra Constitución, que exige eliminar cualquier indicio de 
impunidad en el comportamiento de los responsables políticos que han sido responsables 
del golpe contra nuestra democracia, con un manifiesto menosprecio a nuestra 
Constitución Española, el Estatuto de Autonomía de Cataluña y el principio de soberanía 
nacional. 
 
3- Rechazar la concesión del indulto o de cualquier otra medida que suponga un privilegio 
a aquellos que han sido condenados a causa del golpe a la democracia por parte de los 
partidos independentistas derivado del proceso separatista en Cataluña. 
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4- Trasladar este acuerdo al Presidente del Gobierno de España, a los miembros del 
Gobierno de España, al Presidente y la Mesa del Congreso de los Diputados y a los 
Grupos Parlamentarios del Congreso de los Diputados, así como al Presidente de la 
Generalitat de Cataluña y a los Grupos Parlamentarios del Parlament de Cataluña. 
 
21. - Declaració institucional presentada pel Grup Municipal de Cs per garantir els 
drets i l'atenció adequada a les persones que pateixen esclerosi lateral amiotròfica 
(ELA) i als seus familiars. 
 
L'Esclerosi Lateral Amiotròfica és una malaltia neurodegenerativa, caracteritzada per una 
atròfia progressiva de tots els músculs de l'organisme excepte el cor i la musculatura que 
controla la motilitat dels ulls i els esfínters. 
 
Les malalties neurodegeneratives com l'ELA van minvant a poc a poc amb més o menys 
rapidesa les capacitats de qui la pateix, fent del pacient una persona cada vegada més 
dependent fins que al final necessita algú al seu costat pràcticament tot el temps. 
 
La lentitud dels processos de l'administració fa que moltes vegades l'ajuda per aquestes 
persones arribi tard fins i tot quan el pacient ja ha mort. Els temps de l'administració no són 
els temps de la vida d'un malalt d'ELA perquè igual aquesta persona acudeix en bones 
condicions a sol·licitar la discapacitat però no se li concedeix. A poc a poc la malaltia 
segueix el seu curs sense que aquesta persona pugui accedir a la discapacitat ni a les 
ajudes que necessita i a les que té dret i que tant ajudarien a alleujar la seva situació i la de 
la seva família. 
 
Ciutadans sempre ha defensat que hem d'elaborar polítiques actives per donar més suport 
a les persones amb discapacitat i els seus familiars. Necessitem un enfocament dirigit a 
estimular la seva activitat durant el major temps possible i això requereix inversió i 
planificació. Aquestes malalties són cruels per definició, cruels amb el pacient i cruels amb 
la seva família i el seu entorn més proper, així que hem d'utilitzar tots els recursos 
possibles per estar al seu costat. 
 
Per això presentem aquesta iniciativa que impulsa el reconeixement automàtic de la 
condició de persona amb discapacitat amb caràcter general a les persones amb ELA des 
del seu diagnòstic així com la cobertura econòmica de fisioteràpia, comunicació, transport, 
tractaments, cures o serveis derivats de la malaltia així com la formació específica dels 
cuidadors, beneficis fiscals i més inversions en investigació mèdica. 
 
Segons estimacions de la Societat Espanyola de Neurologia (SEN), en l'actualitat hi ha uns 
3.000 afectats a Espanya, encara que cada dia es detectin 3 nous casos. 
 
Des de l'any 1997 i cada 21 de juny es celebra el Dia Mundial de l'Esclerosi Lateral 
Amiotròfica. En aquest dia es celebren un gran nombre d'activitats arreu del món amb 
l'objectiu de mantenir viva la recerca de la causa, el tractament i la cura d'aquesta malaltia. 
La clau és la investigació per a una malaltia que, en l'actualitat, no té cura. 
 
Per tot això, el Grup Municipal de Ciutadans (Cs) de l'Ajuntament de El Masnou, presenta 
els següents acords: 
 
1. Que l’Ajuntament del Masnou anunciï per les seves xarxes socials, el dia 21 de juny, la 
celebració del dia mundial contra la ELA, per tal de fomentar el coneixement i la 
investigació d'aquesta malaltia sense cura en l'actualitat. 
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2. Instar el Govern d'Espanya i a la Generalitat de Catalunya a impulsar un estudi per 
avaluar les necessitats i problemàtiques que afecten a les persones amb ELA en el marc 
de serveis socials i sistemes de suport i inclusió social de les administracions públiques , 
d'acord amb totes les comunitats autònomes, amb l'objectiu de comptar amb informació 
suficient per elaborar polítiques públiques que millorin la qualitat de vida d'aquestes 
persones i la dels seus familiars. 
 

3. Instar al Govern d'Espanya a impulsar una avaluació de l'impacte de l'Estratègia en 
Malalties Neurodegeneratives de el Sistema Nacional de Salut, aprovada pel Consell 
Internacional de Sistema Nacional de Salut, el 13 d'abril del 2016. 
 

4. Instar al Govern d'Espanya a impulsar els canvis legislatius necessaris perquè el 
diagnòstic de l'Esclerosi Lateral Amiotròfica impliqui el reconeixement automàtic de la 
condició de persona amb discapacitat amb caràcter general, en els termes previstos pel 
text refós per la Llei General de drets de les persones amb discapacitat i la seva inclusió 
social, des del mateix moment de diagnòstic i amb independència del seu estat de 
desenvolupament, així com el reconeixement de el Grau II de Dependència amb tan sols 
l'aparició de la simptomatologia que es determini, amb la finalitat de garantir un suport 
d'hora davant la malaltia. 
 

5. Instar al Govern d'Espanya i la Generalitat de Catalunya a incloure la fisioteràpia dins el 
Servei d'ajuda a domicili previst en el catàleg de serveis per a la promoció de l'autonomia 
personal i d'atenció a la dependència. 
 

6. Instar al Govern d'Espanya i a la Generalitat de Catalunya a garantir que la Cartera de 
serveis comuns del Sistema Nacional de Salut i la del Servei Català de Salut inclogui tots 
els tractaments, teràpies i serveis necessaris per assegurar una assistència sanitària 
integral a totes les persones amb ELA adaptades a les seves necessitats específiques. 
 

7. Instar al Govern d'Espanya a incloure dins de la cartera comuna suplementària del 
Sistema Nacional de Salut la prestació d'ajudes tècniques dedicades a la comunicació dels 
pacients diagnosticats amb ELA, així com d'ajuts per al finançament del transport i 
l'allotjament de les persones amb ELA i les seves famílies quan hagin de desplaçar-se a 
una província diferent de la residència per accedir a tractaments en centres, serveis i 
unitats de referència (CSUR) de l'SNS. 
 

8. Instar al Govern d'Espanya i a la Generalitat de Catalunya a impulsar cursos específics 
de formació per als cuidadors professionals que treballen en el Sistema de Dependència 
per dotar-los de les eines necessàries per atendre persones amb ELA, així com de cursos 
de capacitació dirigits a les famílies. 
 

9. Instar al Govern d'Espanya i la Generalitat de Catalunya a garantir per Llei que tots els 
centres residencials d'atenció a persones dependents comptin al menys amb una persona 
amb formació específica per tenir cura de persones amb ELA. 
 

10. Instar al Govern d'Espanya a impulsar una reforma de la Llei de l'Impost sobre la 
Renda de les Persones Físiques i de modificació parcial de les lleis dels impostos sobre 
societats per incloure una deducció del 20% de l'import de les despeses de millores 
realitzades a l'habitatge habitual per a les persones a les que els hagués estat 
diagnosticada ELA que tinguin per finalitat adaptar les condicions de la seva llar a les 
seves necessitats. 
 

11. Instar al Govern d'Espanya i la Generalitat de Catalunya a adoptar totes les mesures 
que consideri necessàries, en col·laboració amb la resta de les comunitats autònomes, per 
fomentar l'ús de el Registre Nacional d'ELA. 
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12. Instar al Govern d'Espanya a potenciar la investigació científica biosanitària sobre l'ELA 
i contribuir, en col·laboració amb altres estats membre de la Unió Europea i en el marc de 
les institucions comunitàries, a les investigacions sobre els avenços recents per el 
desenvolupament d'una vacuna eficaç i viable per l'ELA amb vista a la seva futura posada 
a disposició de tota la població. 
 
22. - Declaració institucional presentada pels grups municipals del PSC-CP i ERC-AM 
per commemorar el dia de l'orgull 28 juny de 2021. 
 
El 28 de juny és el Dia Internacional de l’Alliberament Lesbià, Gai, Transsexual, Bisexual i 
Intersexual, en record del 28 de juny de 1969, dia en que, en un petit bar de Nova York, per 
primer cop, persones transsexuals i homosexuals van dir prou a la discriminació a la que 
havien estat sotmeses durant segles i va néixer el moviment de reivindicació LGBTIQ.  
 
El 6 de juliol de 2018 el Consell de Ministres va acordar aprovar i declarar Dia Nacional de 
l'Orgull LGTBI el 28 de juny, coincidint amb el Dia Internacional de l'Orgull LGTBI. Aquesta 
fita històrica en la societat i política espanyola reflectia la sensibilitat del Govern respecte a 
la dignitat i memòria de totes les persones.  
 
Fa quinze anys, el govern d’Espanya va convertir en drets i igualtat real una de les grans 
reivindicacions de l'activisme LGTBI: el matrimoni entre persones del mateix sexe. Aquesta 
llei va fer possible que el nostre país retornés la dignitat deguda a les persones LGTBI. 
També enguany es commemoren els 14 anys de l'aprovació de la llei 3/2007 reguladora de 
la rectificació registral de l'esment relatiu al sexe de les persones. I continuem treballant i 
no ens resignem; incorporant a la cartera de serveis bàsics del Servei Nacional de Salut el 
dret fonamental d'igualtat de tracte a les dones lesbianes en matèria de reproducció 
humana assistida. Assegurant així que la inscripció dels fills i filles d'aquestes parelles es 
produís sense cap discriminació.  
 
Després de molts anys d'activisme polític hem aconseguit avançar en l'equiparació legal de 
les persones homosexuals a partir del dret al matrimoni entre persones del mateix sexe, el 
dret dels infants a ser adoptats per famílies homoparentals i l'impuls de polítiques 
adreçades específicament a les persones lesbianes, gais, bisexuals, trans* i intersexuals. 
Catalunya ha estat pionera amb l'aprovació de la Llei 11/2014 per a garantir els drets de 
lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per a eradicar l’homofòbia, la 
bifòbia i la transfòbia.  
 
En aquest any i escaig de pandèmia mundial , per tot el sofert a causa de la COVID-19, les 
reivindicacions del col·lectiu LGTBI + no ompliran els carrers i places de tot Catalunya com 
en altres anys. I tot i que l'interès comú per la salut pública preval, això no impedeix que 
continuem reivindicant i treballant amb la mateixa intensitat i mitjançant l'activisme en 
xarxes o en el nostre dia a dia que poc a poc ens tornarà a portar a altres escenaris . 
Aconseguirem així una societat amb igualtat de drets reals, dignitat i respecte per a totes 
les persones del col·lectiu LGTBI.  
 
Però hi ha una pàgina negra en la consecució dels nostres drets, ja que observem amb 
molta preocupació com en els darrers mesos s’han multiplicat les agressions LGBTI-
fòbiques tant a Catalunya com a la resta de l’Estat, un increment d’agressions que va 
paral·lel al ressorgiment dels moviments d’extrema dreta que, esperonats per una premsa i 
uns poder fàctics que els blanquegen, agredeixen sense complexos tot el que significa 
canvi i diferència. Per combatre-ho de soca-rel, des de la Xarxa d’Entitats LGBTIQ de 
Territori exigim a les autoritats que actuïn amb contundència per perseguir aquests 
criminals i animem a tota la societat a lluitar per la seva total erradicació. 
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No hem de permetre tampoc que s'esborri de la Memòria Històrica de l'activisme LGTBI a 
totes les dones Lesbianes, Transsexuals i Bisexuals que durant tant de temps van lluitar 
mà a mà amb els seus companys per a aconseguir una societat en la qual totes les 
persones LGTBI tinguessin drets i igualtat real.  
 
Paral·lelament a això s’han desplegat a tot el territori català , i al Masnou en concret, els 
Serveis d’Atenció Integral (SAI), que des de la proximitat s’han convertit en punt 
d’assessorament i recolzament de les persones LGBTIQ.  
 
Al Masnou ens comprometem a lluitar contra la LGTBIfòbia des de totes les plataformes i 
altaveus on estem presents, així com des de les institucions, i a elevar aquestes i altres 
demandes que sorgeixin des del col·lectiu, amb més compromís i força que mai. Ens 
comprometem a desplegar polítiques educatives que es centrin en la coeducació i en el 
suport i respecte a totes les persones.  
 
Per tot això els grups municipals del PSC i ERC reclamem i fem pròpies les reivindicacions 
que el Consell Nacional LGBTI fa públiques en el seu manifest:  
 

1. Continuem millorant i implantant el Pla de convivència escolar per a la igualtat de tracte 
per a les persones LGTBI.  
 

2. Treballem en la nova realitat que ens ha portat la pandèmia de la COVID-19 per a 
construir una societat més lliure i igualitària.  
 

3. Sol·licitem al Registre Civil que se suprimeixi el requisit discriminatori cap a les parelles 
de dones, que han d'estar casades per a inscriure als nascuts.  
 

4. Reivindiquem l'aprovació de la Llei LGTBI que reculli les reivindicacions històriques de 
tot el col·lectiu, com la nova Llei Integral d'Igualtat de Tracte i No Discriminació, la Llei 
Trans (així com una normativa específica contra Delictes d'Odi).  
 

5. Reivindiquem el desenvolupament de la llei 11/2014 per a garantir els drets LGBTI i per 
erradicar l'homofòbia, la bifòbia i la transfòbia i el seu règim sancionador. 6. Instem les 
diferents institucions públiques i privades a trencar amb els estereotips que acompanyen a 
les dones bisexuals, lesbianes i transsexuals. 7. Fomentarem la integració sociolaboral de 
les persones Trans i la seva plena participació en la vida política, social i cultural.  
 

8. Sol·licitem la creació de protocols específics en els serveis de ginecologia i obstetrícia 
per a l'atenció de les dones lesbianes, bisexuals i transsexuals així com la implantació de 
campanyes de prevenció en matèria de salut sexual per a dones que mantenen relacions 
sexuals amb altres dones.  
 

9. Demandem la protecció i el respecte degut a la diversitat familiar així com als nostres 
grans LGTBI.  
 

10. Rebutgem la limitació de la llibertat que en el Registre Civil encara impedeix el registre 
de les famílies homoparentals o el canvi de nom de les persones trans*; que des de 
Catalunya es pugui gestionar el dret d’asil i la protecció de manera especial d’aquelles 
persones LGTBI que es troben en situacions vulnerables i de les que no han pogut accedir 
a una regularització de la seva situació legal.  
 

11. Continuem impulsant la formació específica pel professorat de la diversitat i de la 
realitat LGTBI, que permeti la creació d’espais segurs i de confiança per l’alumnat LGTBI, 
respectuosos i lliures d’LGTBI-fòbia, i la modificació de tots els impresos i formularis 
administratius de caràcter sexista i/o binarista.  
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12 . Reclamem garantir el dret a la reproducció assistida a dones lesbianes i als homes 
trans* i la reducció de les llistes d’espera en aquest camp.  
 

13 .Reclamem continuar la descentralització del Servei de Trànsit, que atén les persones 
TRANS*, implementant la seva presència a totes les regions sanitàries de Catalunya per 
facilitar els processos de transició arreu.  
 

14.Reclamem millorar l’accés a la informació de les persones sordes lgbti en igualtat de 
drets de la resta de ciutadania, la creació i administració d’un d’espais inclusius i segurs 
per a les persones grans LGTBI i/o intergeneracional LGTBI (residència, apartaments amb 
serveis, etc.) així com la formació de les persones que treballin amb persones grans i 
dependents.  
 

15. Reclamem el suport al món rural, on el nombre de persones del col·lectiu LGTBI és 
menor i està més disseminat, ajudant a disposar d’espais de trobada i oferir serveis de 
suport al col·lectiu i promoure activitats que ajudin a visualitzar-lo des de l’administració de 
proximitat.  
 

16. L’Ajuntament del Masnou assumim el compromís de visibilitzar el 28 de juny i mantenir, 
la resta de l’any, el compromís amb el dret a ser, vestir-se, expressar-se i estimar com 
cadascú vulgui, amb tots els drets i tot l’orgull, i participar en la campanya “Fem els cims 
dels Drets LGBTI”, penjant la bandera de l’Arc de Sant Martí, i donant a conèixer a la 
ciutadania les accions fetes durant els darrers 12 mesos, amb la fita d’assolir els més alts 
nivell –o cims- dels drets LGBTI.  
 

17. Donarem la deguda difusió en els mitjans habituals i comunicarem la nostra declaració 
a entitats i a l’administració tant comarcal, autonòmica com estatal. 
 

23. - Presa de raó de la renúncia voluntària al càrrec de regidor d'aquest Ajuntament, 
formulada pel senyor Fèlix Clemente Cavero (CUP-AMUNT). 
 

Vist l’escrit presentat en data 1 de juny de 2021, amb registre d’entrada número 
E2021010067 pel senyor Fèlix Clemente Cavero, per mitjà del qual formula la seva 
renúncia al càrrec de regidor d’aquest Ajuntament. 
 

Vist que el senyor Fèlix Clemente Cavero, va prendre possessió del càrrec de regidor, a la 
sessió plenària del dia 15 de juny de 2019, per la candidatura presentada a les eleccions 
municipals del dia 26 de maig de 2019, per la Candidatura CUP-ALTERNATIVA 
MUNICIPALISTA (CUP -AMUNT). 
 
Atès que l’article 9 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el 
Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, determina 
la renúncia com a causa de la pèrdua de condició de regidor/a. 
 
Atès que el mateix article 9.4 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual 
s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals 
estableix que la renúncia s’haurà de fer efectiva per escrit davant del Ple de la Corporació. 
 
Atesa la instrucció de la Junta Electoral Central, del dia 10 de juliol de 2003 (publicada en 
el BOE de data 18 de juliol de 2003), que regula la substitució dels càrrecs representatius 
locals, i en la qual s’assenyala: que quan es presenti un escrit de renúncia del càrrec de 
regidor/a el Ple de l’entitat local del qual formi part prendrà coneixement de la renúncia, i 
als efectes de procedir a la substitució, d’acord amb el que disposa la Llei Orgànica de 
Règim Electoral General, trametrà una certificació de l’acord adoptat a la Junta Electoral 
competent, indicant expressament el nom de la persona que a judici de l’Ajuntament li 
correspongui cobrir la vacant. 
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Atès que de conformitat amb la llista de candidats presentada per la Candidatura CUP-
ALTERNATIVA MUNICIPALISTA (CUP-AMUNT) a les eleccions del 26 de maig de 2019, 
segons la proclamació definitiva, realitzada per part de la Junta Electoral de Zona de 
Mataró en data 29 d’abril de 2019, i publicada al BOPB en data 30 d’abril de 2019, la 
candidata a qui en principi li correspon, per ordre de substitució, és la senyora Mireia Noy 
Oliveras.  
 
Vist l’informe emès pel Secretari General de data 4 de juny de 2021. 
 
Fent ús de les facultats que em confereix l’art. 21 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, i l’art.53 del 
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i 
de Règim Local a Catalunya, proposo al Ple l’adopció dels següents 
 
ACORDS: 
 
1. PRENDRE RAÓ i donar-se per assabentats de la renúncia voluntària al càrrec de 
regidor d’aquest Ajuntament presentat pel senyor Fèlix Clemente Cavero, en data 1 de juny 
de 2021, amb registre d’entrada número E2020210067. A les eleccions locals del 26 de 
maig de 2019, el senyor Clemente va presentar-se per la Candidatura CUP-ALTERNATIVA 
MUNICIPALISTA (CUP-AMUNT). Va ser escollit i va prendre possessió del càrrec, en el 
Ple del dia 15 de juny de 2019, a la sessió constitutiva de l’Ajuntament. 
 
2. SOL·LICITAR a la Junta Electoral Central, als efectes de procedir a cobrir la vacant del 
regidor, que expedeixi i trameti a aquest Ajuntament la credencial acreditativa de la 
condició de regidora electe a favor del candidat que segueix l’ordre de la llista electoral de 
la Candidatura CUP-ALTERNATIVA MUNICIPALISTA (CUP - AMUNT), la senyora Mireia 
Noy Oliveras. Pel cas de renúncia anticipada d’aquest candidat se sol·licitarà credencial a 
favor d’aquella persona que correspongui segons l’ordre de la llista electoral. 
 
3. FER CONSTAR que un cop rebuda la credencial acreditativa de la condició de regidora 
electe es notificarà de forma fefaent pel Secretari General a la persona interessada, als 
efectes que pugui prendre possessió del càrrec de regidora d’aquest Ajuntament, a la 
primera sessió plenària que tingui lloc, previ jurament o promesa del càrrec de regidora 
d’acord amb la fórmula establerta en el Reial Decret 707/1979, de 5 d’abril, i prèvia 
presentació de les declaracions de béns i patrimoni i la declaració de possibles 
incompatibilitats i sobre qualsevol activitat econòmica que li proporcioni o pugui 
proporcionar ingressos econòmics d’acord amb el que disposa l’art. 75.7 de la Llei 
reguladora de les Bases de Règim Local i art. 163.1 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 
d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local a Catalunya”, 
segons el model aprovat pel Ple municipal en data 19 de maig de 2011. 
 
4. TRAMETRE un certificat del present acord, juntament amb la resta de documentació 
necessària, a la Junta Electoral Central als efectes legals oportuns i en especial per tal que 
procedeixi a l’emissió de la credencial acreditativa a favor del candidat que correspongui. 
 
5. FER PÚBLICS aquests acords mitjançant la publicació d’un edicte a l’e-Tauler d’aquest 
Ajuntament als efectes del seu general coneixement. 
 
 
 
 
 
 


