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Relació de propostes del Ple Municipal en sessió ordinària de l'Ajuntament del 
Masnou del dia 18 de novembre de 2021. 
 
1. - Aprovació, si escau, de l'esborrany de l'acta del Ple ordinari del 21 d'octubre de 
2021. 
 
2. - Informacions i comunicacions de l'Alcaldia. 
 
3. - Donar compte dels decrets d'Alcaldia. 
 
4. - Donar compte de l'informe sobre el compliment dels terminis previstos de 
pagament de les obligacions de l’Ajuntament del Masnou corresponent al tercer 
trimestre de 2021 i càlcul del període mig de pagament. 
 
El tresorer de la corporació ret compte de l’informe, el qual literalment diu: 
 
“Antecedents 
 
Primer.- El que es disposa en el següent informe és d’aplicació a tots els pagaments 
efectuats com a contraprestació en les operacions comercials entre empreses i 
l’Ajuntament del Masnou. L’àmbit objectiu són les operacions comercials corresponents a 
despeses corrents en béns i serveis, i inversions. Per tant, no s’inclouen les operacions 
que no estan basades en una relació comercial, tals com les derivades d’una relació 
estatutària o de personal. El destinatari del pagament ha de ser una empresa i, en 
conseqüència, queden exclosos els que es produeixen entre diferents entitats del sector 
públic. 
 
Segon.- S’acompanya l’annex I, relatiu a les mesures de lluita contra la morositat, on hi 
consta la informació relativa als pagaments realitzats en el trimestre, i també les factures 
pendents de pagament al final del trimestre, d’acord amb el compliment dels terminis 
previstos en la Llei 15/2010, de 5 de juliol, amb indicació dels realitzats dins i fora del 
termini legal de pagament. En aquest annex també es detallen els interessos de demora 
pagats en el període si fos el cas. A l’annex I també hi consten aquelles factures que a 
finals de trimestre hagin transcorregut més de tres mesos des de la seva anotació en el 
registre de factures i no s’hagin tramitat els corresponents expedients de reconeixement 
de l’obligació. 
 
Tercer.- S’acompanya l’annex II, on hi consta la mateixa informació que al punt anterior, 
però en format gràfic, i on es pot observar l’evolució de les principals magnituds relatives 
a l’informe sobre morositat en els últims un, dos i cinc anys. 
 
Quart.- S’informa sobre el compliment de la normativa vigent relativa al període mig de 
pagament a proveïdors d’acord amb el Reial Decret 635/2014, de 25 de juliol, que mesura 
el retard en el pagament del deute comercial en termes econòmics, com a indicador 
diferent respecte al període legal de pagament establert en la normativa relativa a les 
mesures de lluita contra la morositat (càlculs anteriors). Per al seu càlcul, actualment es 
té en compte el període transcorregut entre la data d’inici del còmput, que coincideix amb 
la data de reconeixement de l’obligació de la factura (data d’aprovació dels documents o 
certificacions) i la data del seu pagament material. 
 
Cinquè.- Sense perjudici de la seva possible presentació i debat en el Ple Municipal, 
aquest informe s’ha de remetre als òrgans competents del Ministeri d’Hisenda. 
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Legislació aplicable 

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

 

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

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

 

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

 
Conclusions 
 

Primer.- Els pagaments realitzats en el trimestre tenen un període mig de pagament 
(PMP) de 30,50 dies, que és el nombre promig de dies que van des de la data de registre 
de la factura per part del proveïdor fins a la data del seu pagament material. Aquesta xifra 
hauria de ser sempre inferior a 60 dies, tenint en compte allò previst en l’article 4.2 de la 
Llei 3/2004, segons el qual l’Administració té un període de 30 dies per verificar la 
conformitat dels béns o serveis rebuts, i 30 dies més per efectuar el pagament.  
 
Segon.- Les factures pendents de pagament al final del trimestre tenen un període mig 
pendent de pagament (PMPP) de 17,70 dies, que és el nombre promig de dies que van 
des de la data de registre de la factura per part del proveïdor fins l’últim dia del trimestre. 
En el primer trimestre aquesta xifra sol ser més elevada que en la resta de trimestres, 
degut a la necessitat de procedir a la liquidació pressupostària i realitzar la incorporació 
de romanents, abans de poder pagar les factures que van entrar a finals de l’exercici 
anterior. 
 
Tercer.- A finals d’aquest trimestre consten quatre factures per un import total de 2.014,57 
euros de les quals han transcorregut més de tres mesos des de la seva anotació en el 
registre de factures i no s’han tramitat els corresponents expedients de reconeixement de 
l’obligació. Cal analitzar com cal procedir amb les mateixes. 
 
Quart.- El període mig de pagament definit en el Reial Decret 635/2014 per l’actual 
trimestre és de 2,21 dies, segons el detall següent: 
 

Ràtio d’operacions pagades 2,22 dies 

Import d’operacions pagades 2.833.941,18 € 
  

Ràtio d’operacions pendents de pagament 0,0 dies 

Import d’operacions pendents de pagament 13.507,66 € 
  

Període mitjà de pagament de l’entitat 2,21 dies 

 
Cinquè.- El període mig de pagament definit en el Reial Decret 635/2014 té en compte el 
període transcorregut entre la data d’inici del còmput, que coincideix amb la data de 
reconeixement de l’obligació de la factura (data d’aprovació dels documents o 
certificacions) i la data del seu pagament material. 
 
Sisè.- Retre el present informe al Ple Municipal, al Ministeri d’Hisenda, i publicar-lo al 
portal de transparència de l’Ajuntament del Masnou. 
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5. - Donar compte del compliment de l'article 116 ter de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, 
reguladora de les Bases de Règim Local, sobre la remissió del cost efectiu dels 
serveis exercici 2020, al Ministeri d'Hisenda i Funció Pública. 
 
Vist que l’article 116 ter de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del règim 
local estableix que totes les entitats locals calcularan abans del dia 1 de novembre de 
cada any el cost efectiu dels serveis que presten partint de les dades contingudes a la 
liquidació del pressupost general i, en el seu cas, dels comptes anuals aprovats de les 
entitats vinculades o depenents corresponents a l’exercici immediat anterior.  
 
Vist que el càlcul del cost efectiu de cadascun dels serveis, es calcularà a partir dels 
costos directes e indirectes de cada Administració general i de cada un dels seus ens 
depenents/vinculats, per cadascun dels serveis. Identificant aquests costos amb les 
obligacions reconegudes i les operacions pendents d’aplicar a pressupost per determinats 
programes d’una entitat subjecte a règim pressupostari, i, a les despeses d’explotació 
reflectides en el compte de pèrdues i guanys en el cas que el servei es presti per una 
entitat subjecte al pla general empresarial. 
 
Vist que totes les entitats locals han de comunicar els costos efectius de cada un dels 
serveis al Ministeri d'Hisenda. 
 
Vist que l’Ordre HAP/2075/2014, de 6 de novembre, estableix els criteris de càlcul del 
cost efectiu dels serveis que presten les entitats locals en desenvolupament del previst a 
l’article 116 ter de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.  
 
Vist que els costos directes i indirectes han estat calculats sobre la base de les dades de 
la liquidació de 2020, que les dades corresponents a l’amortització de la inversió material 
s’han extret de l’inventari municipal i que les dades corresponents a les contraprestacions 
per gestió indirecta s’han obtingut de les manifestacions realitzades pels diferents 
concessionaris.  
 
Atès que l’ajuntament ha complert amb l’obligació de remissió de subministrament de la 
informació, en temps i forma, el dia 27 d’octubre de 2020 a través de la plataforma 
telemàtica habilitada a l’Oficina Virtual de les Entitats Locals. 
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Serveis Generals ordinària amb 
data 10 de novembre de 2021. 
En virtut de tot el que s’ha exposat, es proposa, al Ple de la corporació, l’adopció dels 
acords següents: 
 
 Únic. Donar compte al Ple del càlcul del cost efectiu dels serveis que presta l’Ajuntament 
del Masnou a l’exercici 2020 d’acord amb l’annex que s’adjunta. 

 
6. - Donar compte de l'informe d'Intervenció d'avaluació de compliment d'objectius 
de la LO 2/2012 respecte al seguiment del tercer trimestre del pressupost 2021 amb 
motiu de la seva remissió al Ministeri d’Hisenda i Funció Pública. 
 
Primer. Donar compte informe d’Intervenció número 814/2021 d’avaluació del 
compliment dels objectius de la LO 2/2012, de 27 d’abril d’Estabilitat Pressupostària i 
Sostenibilitat Financera, respecte al seguiment del tercer trimestre del pressupost 2021: 
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“INFORME D’INTERVENCIÓ NÚM. 814/2021 
 
D’AVALUACIÓ DE COMPLIMENT D’OBJECTIUS DE LA LO 2/2012, RESPECTE AL 
SEGUIMENT DEL TERCER TRIMESTRE DEL PRESSUPOST 2021 AMB MOTIU 
DE LA SEVA REMISSIÓ AL MINISTERI D’HISENDA  
 
Antecedents: 
 
La Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat 
financera, (en endavant LOEPSF), regula el principi de transparència com a base del 
funcionament de les Administracions Públiques, i per això resulta clau el rendiment 
de comptes i el control de la gestió econòmica per a contribuir a generar confiança en 
el correcte funcionament del sector públic. 
 
L'article 6 de la LO 2/2012, de 27 d'abril, es recull el principi de transparència i que 
les Administracions Públiques subministraran tota la informació necessària per al 
compliment de les disposicions d'aquesta llei.  
 
Considerant que el desenvolupament reglamentari a què es refereix l’esmentat article 
de la LOEPSF, l’ha realitzat el Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, a 
través de l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, modificada per l’Ordre 
HAP/2082/2014,  i en concret, sobre les obligacions trimestrals de subministrament 
d’informació, s’ha recollit a l’article 16. 
 
Els articles 14 i 16 de l’Ordre, sobre obligacions mensuals i trimestrals de 
subministrament d’informació de les Comunitats Autònomes i les Corporacions 
Locals, va entrar en vigor l’1 de gener de 2013, de conformitat amb la disposició 
transitòria única de l’Ordre. 
 
De conformitat amb el regulat a l’article 16 de l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, 
l’Ajuntament ha complert amb l’obligació de remissió de subministrament de la 
informació trimestral corresponent al tercer trimestre de 2021, en temps i forma, el 
dia 27 d’octubre de 2021, havent-se tramès la totalitat de la informació requerida pel 
Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques a través de la plataforma telemàtica 
habilitada a l’ ”Oficina Virtual de les Entitats Locals” d’acord amb la informació obrant 
en aquest moment. 
 
Per tot el que s’ha exposat, es dona compte al Ple de la informació de l’execució del 
pressupost 2021, pel que fa al tercer trimestre, en termes acumulats, comunicada pel 
compliment de les obligacions de subministrament d’informació previstes a la 
LOEPSF, d’acord amb els formularis remesos que s’adjunten com annexos a 
l’expedient d’on es desprenen les següents dades en relació al compliment de 
l’objectiu d’estabilitat, de la regla de la despesa i del límit del deute. 
 
Fonaments de dret: 
 

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

 Ordre HAP/2082/2014, de 7 de novembre, per la que es modifica la Ordre 
 HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la que es desenvolupen les obligacions de 
 subministrament d’informació previstes a la LO 2/2012. 

 Reglament UE Nº 549/2013, del Parlament Europeu i del Consell de 21 de 
 maig de 2013, relatiu al Sistema Europeu de Comptes Nacionals i Regionals de 
 la Unió Europea (SEC-10).  
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Avaluació del compliment de l’objectiu d’Estabilitat Pressupostària. 
 

L’elaboració, aprovació i execució dels pressupostos i demés actuacions que afectin 
a les despeses i ingressos de les Entitats Locals hauran de realitzar-se sota el 
compliment del principi d’estabilitat pressupostària. 
 

L’objectiu d’estabilitat pressupostària, s’identifica amb una situació d’equilibri o 
superàvit computada, al llarg del cicle econòmic, en termes de capacitat de 
finançament d’acord amb la definició continguda al Sistema Europeu de Comptes 
Nacionals i Regionals (SEC-10). 
 

L’avaluació del compliment de l’objectiu d’estabilitat amb motiu de la previsió de la 
liquidació del pressupost de 2021, una vegada realitzats els ajustaments SEC-10, 
que seguidament es detallen, presenta el següent resultat: 
 

AJUSTOS SEC   (Estimació a final d'exercici) Import

GR000 Ajust per recaptació d'ingressos Capitulo 1 -134.595,52 €

GR000b Ajust per recaptació d'ingressos Capitulo 2 -59.037,15 €

GR000c Ajust per recaptació d'ingressos Capitulo 3 -235.937,82 €

GR001 (+) Ajust per liquidació PTE - 2008 44.375,88 €

GR002 (+) Ajust per liquidació PTE - 2009 69.440,04 €

GR006 Interessos

GR006b Diferències de canvi
GR015 (+/-) Ajustos pel grau d'execució de la despesa

GR009 Inversions realitzades per compte de la Corporació Local (2)

GR004 Ingressos per venda d' Accions (privatitzacions)

GR003 Dividends y Participacions en beneficis

GR016 Ingressos obtinguts del pressupost de la Union Europea

GR017 Operacions de permuta financera (SWAPS)

GR018 Operacions de reintegrament i execució d'avals

GR012 Aportacions de Capital

GR013 Assumpció i cancel·lació de deutes

GR014 Despeses realitzades en l'ejexercici pendents d'aplicar al 

pressupost (413 segons Ordre HAC/1364/2018) 43.186,76 €

GR008 Adquisicions amb pagament ajornat

GR008a Arrendament financer

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

GR010 Inversions realitzades per compte d'un altre Administració 

Pública (3)

GR019 Préstecs

GR020 Devolucions d'ingressos pendents d'aplicar al pressupost

GR021 Consolidació de transferències amb altres AAPP

GR099 Altres ajustos 0,00 €

Total ajustos a Pressupost de l'Entitat -272.567,81 €  
 

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

Concepte  Import 

Ingressos no financers previstos a liquidar en l' exercici 25.045.353,80 €

Despeses no financeres previstes a liquidar en l'exercici 24.611.268,18 €

Diferència entre ingressos i despeses no financeres 434.085,62 €

Ajustos d’acord amb la SEC 95  (+/-) -272.567,81 €

CAPACITAT/NECESSITAT DE FINANÇAMENT (+/-) 161.517,81 €
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Avaluació del compliment de la Regla de la despesa 
 
No s’avalua el compliment de la Regla de la despesa d’acord amb la LO 2/2012 al 
suspendre’s les regles fiscals per l’exercici 2020 i 2021, per acord del Consell de 
Ministres de 6 d’octubre de 2020 i tenint en compte l’Acord del Congrés dels Diputats 
de 20 d’octubre de 2020. 
 
Tot i així, la despesa computable pel 2021 és la que es mostra a continuació: 
 

Ajustos Regla de la Despesa Import

Alienació d'inversions 0,00 €

Despeses pendent aplicació -43.186,76 €

Arrendament financer 0,00 €

Despesa finançada amb fons EU 0,00 €

Despesa finançada amb fons Estat 0,00 €

Despesa finançada amb fons CA -1.024.091,76 €

Despesa finançada amb fons Entitats Locals -905.682,44 €

Despesa finançada amb altres entitats 0,00 €

Total ajustos -1.972.960,96 €  
 

Concepte Liquidació 2019 Liquidació 2020
Previsió 

liquidació 2021

Despesa de cap. 1 a 7 exclòs interessos 27.814.129,21 € 23.680.421,28 € 24.586.126,18 €

Ajustaments -4.163.845,22 € -2.703.178,52 € -1.972.960,96 €

Despesa computable 23.650.283,99 € 20.977.242,76 € 22.613.165,22 €

Inversions sostenibles (-) -1.478.178,59 € 0,00 € 0,00 €

Despesa computable ajustada_tenint en 

compte inv. Sostenibles
22.172.105,40      20.977.242,76     22.613.165,22   

Variació de la despesa computable any n sobre any n-1 -5,39% 7,80%  
 

Avaluació del nivell de deute viu al final del període. 
 

Per últim, s’informa sobre el nivell de deute viu al final del període, que es situa en:  
 

Deute viu al final del període 7.479.608,47 €

DRN de cap. 1 a 5 22.607.571,36 €

33,08%

 ≤110%

Ràtio endeutament

Límit  
 
Conclusió  
Per tant, la previsió és de compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària i el 
nivell de deute, en el marc de previsió d’execució pressupostària de l’exercici 2021.  
 

Pel que fa a la Regla de la despesa, no s’avalua el seu compliment d’acord amb la 
LO 2/2012 al suspendre’s les regles fiscals per l’exercici 2020 i 2021, per acord del 
Consell de Ministres de 6 d’octubre de 2020 i tenint en compte l’Acord del Congrés 
dels Diputats de 20 d’octubre de 2020.” 

 
Segon. Donar compte de la comunicació de les dades sobre l’execució del tercer 
trimestre del pressupost 2021 al Ministeri d’Hisenda i Funció Pública, dintre del termini 
establert, que és el 31 d’octubre de 2021. 
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7. - Inici de l'expedient de reversió de les escoles bressol municipals. 
 

Vist l’acord del Ple municipal de data 19 de juny de 2014 es va adjudicar el contracte de 
gestió, en règim de concessió, del servei d’escoles bressol municipals, per lots, a les 
empreses Clece, SA (Lot 1) i a l’empresa Serveis per a la Infància Créixer Junts, SL (Lot 
2), per un període de quatre cursos escolars que corresponien als cursos 2014/15, 
2015/16, 2016/17 i 2017/2018.  
 
La clàusula novena del plec de clàusules administraves particulars que regeixen aquest 
contracte, preveia la possibilitat de prorrogar el contracte anualment, per un període 
màxim de 4 cursos escolars més, per tant fins el curs 2021-2022.  
 
En data 19 de novembre de 2020 el Ple municipal va aprovar donar-se per assabentada 
de la segregació de la unitat econòmica de serveis educatius de Clece, SA subrogant-se 
Koala Soluciones Educativas SA, en tots els drets i obligacions derivats del contracte.  
 
En data 20 de maig de 2021 el Ple de l’Ajuntament va aprovar la quarta i última pròrroga 
del contracte de gestió del servei d’escoles bressol, mitjançant concessió amb les dues 
empreses concessionàries, per a un curs escolar més, el corresponent al curs 2021/22.  
 
Atès l’article 283 del Real Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova 
el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, que actualment està derogada per 
la nova llei de contractes, però és aplicable al contracte en qüestió per motius temporals, 
estableix que quan finalitza el contracte de gestió de serveis públics el servei revertirà a 
l’Administració i el contractista té el deure de lliurar les obres i instal·lacions a les que 
estigui obligat d’acord amb el contracte i en el estat de conservació i funcionament 
adequats.  
 
La clàusula 36 del plec de clàusules administratives que regeixen el contracte de gestió 
indirecta, en règim de concessió, del servei d’escoles bressol municipal, estableix que 
l’edifici, instal·lacions de tot tipus i el material en ús, hauran de trobar-se en perfecte estat 
i ser aptes per a la seva utilització, i en conseqüència per poder seguir prestant el servei.  
 
Segons l’article 262.2 del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels ens locals amb 
anterioritat a la reversió, durant el termini que assenyali el plec de clàusules, i en tot cas 
coma mínim, en el d’un mes per cada any de duració de la concessió, la gestió del servei 
es regula mitjançant la designació d’un interventor tècnic a l’empresa concessionària per 
tal que vigili la conservació de les obres i del material i per què informi a la corporació de 
les reparacions necessàries. El plec de clàusules administratives particulars de la 
concessió que ens ocupa no estableix cap termini concret, pel que en aquest cas es 
tractarà d’un període de 9 mesos.  
 
A la vista de l’informe tècnic emès per la cap d’Àrea de Comunitat i Persones, del dia 25 
d’octubre de 2021, on es manifesta que des de l’inici la gestió indirecta, mitjançant 
concessió, del servei d’escoles bressol municipals, les dues empreses adjudicatàries han 
executat el servei d’acord amb les obligacions establertes en el contracte i sense que 
s’hagi detectat cap incidència o deficiència en el mateix, i que considera que s’ha d’incoar 
l’expedient de reversió del servei d’escoles bressol municipals, i que es transcriu a 
continuació:  

 
Antecedents  
1. El Ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària de data 20 de febrer de 2014 va 
aprovar l’expedient per a l’adjudicació, per lots, del contracte de gestió, en règim 
de concessió, del servei d’escoles bressol municipals.  
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En sessió ordinària de 19 de juny de 2014, el Ple de l’Ajuntament va adjudicar el 
lot 1 d’aquesta contractació a l’empresa Clece, SA, i el lot 2 a l’empresa Serveis 
per a la Infància Créixer Junts, SL.  
 
2. En data 19 de novembre de 2020 el ple de la corporació va aprovar donar-se 
per assabentada de la segregació de la unitat econòmica de serveis educatius de 
Clece, SA subrogant-se Koala Soluciones Educativas SA, en tots els drets i 
obligacions derivats del contracte.  
 
3. La clàusula quarta del referit contracte estableix una durada del contracte de 
quatre cursos escolars, coincidint amb els cursos 2014/15, 2015/16, 2016/17 i 
2017/2018. Així mateix, la clàusula novena del plec de clàusules administraves 
particulars que regeixen aquest contracte, preveu la possibilitat de prorrogar el 
contracte anualment, per un període màxim de 4 cursos escolars més, per tant 
fins el curs 2021-2022.  
 
En data 20 de maig de 2021 el Ple municipal va aprovar la quarta i última pròrroga 
del contracte de gestió del servei d’escoles bressol, mitjançant concessió amb les 
dues empreses concessionàries, per a un curs escolar més. La vigència del 
contracte finalitzarà en data 31 d’agost de 2021.  
 
4. Des de l’inici de la gestió del servei d’escoles bressol municipal l’empresa Koala 
Soluciones Educativas, SA, concessionària del Lot 1 del contracte de la gestió 
indirecta, mitjançant concessió, de l’escola bressol municipal Sol Solet, ha 
executat el servei d’acord amb les obligacions establertes en el contracte i sense 
que s’hagi detectat cap incidència o deficiència en el mateix.  
 
Així mateix, l’empresa Serveis per a la Infància Créixer Junts, SL, concessionària 
del Lot 2 del contracte de la gestió indirecta, mitjançant concessió, de l’escola 
bressol municipal La Barqueta, també ha executat el servei, des de l’inici de la 
seva gestió, d’acord amb les obligacions establertes en el contracte i sense que 
s’hagi detectat cap incidència o deficiència den el mateix.  
 
5. La clàusula 36 del PCAP que regeix el contracte de gestió indirecta en règim de 
concessió de les escoles bressol municipals, estableix que d’acord amb el que es 
disposa a el TRLCSP i el ROAS, finalitzat el termini de la concessió, el servei 
revertirà a l’administració i el contractista haurà d’entregar les obres, béns i 
instal·lacions d’acord amb el contracte i en l’estat de conservació i manteniment 
adequats.  
 
Els béns i instal·lacions estaran, totes elles, subjectes a reversió en favor de 
l’ajuntament concedent quan finalitzi el contracte.  
 
La totalitat dels elements de la concessió s’ha de revertir lliures de càrregues i 
gravàmens i en òptim estat de funcionament i conservació.  
 
6. Per tal de garantir la reversió en condicions normals d’ús de tots els béns, 
instal·lacions i materials afectes al servei, serà d’aplicació a la concessió el que 
disposa l’article 262.2. del ROAS.  
 
Com que en el Plec de prescripcions tècniques no s’especifica un termini per la 
reversió, és d’aplicació el que mara el ROAS (un mes per any de concessió), per 
tant cal iniciar la tramitació durant els nou mesos anteriors a la data d’extinció del 
contracte.  
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7. A aquest efecte, l’Ajuntament designarà un/a interventor/a tècnic/a a l’empresa 
concessionària, que vigilarà la conservació i el manteniment del material i 
informarà l’Ajuntament de les reparacions necessàries, si escau per tal de 
mantenir-li en condicions òptimes.  
 
Fonaments de dret  
 
La clàusula 36 del Plec de Clàusules Administratives Particulars que regeixen el 
contracte de gestió indirecta, mitjançant concessió, de les escoles bressol 
municipals.   
 
L’article 183 del Real Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual 
s’aprova la Llei de Contractes del Sector Públic.  
 
Els articles 260.1.a) i 262.1 del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels ens 
locals.  

 
Conclusions  
 
Per tot el que s’ha estat exposat, es considera necessari incoar l’expedient de 
reversió del servei de les escoles bressol municipals, en règim de concessió de 
serveis.  

 
Tenint en compte l’informe emès per la cap d’Àrea de Comunitat i Persones del dia 25 
d’octubre de 2021, en el qual es proposa el nomenament del tècnic d’educació com a 
interventor tècnic durant el procés de la reversió de la concessió i es detallen les tasques 
que haurà de dur a terme.  
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Comunitat i Persones amb data 
10 de novembre de 2021. 
 
Per tot l’anterior, es proposa, al Ple de l’Ajuntament del Masnou, l’adopció dels acords 
següents:  
 
Primer. Incoar l’expedient de reversió del servei municipal d’escoles bressol (Sol Solet 

i La Barqueta)  
 
Segon. Nomenar (.../...), tècnic d’educació, com a interventor tècnic durant el procés 

de reversió de la concessió.  
 
Tercer. Notificar el contingut d’aquest acord a les empreses KOALA SOLUCIONES 

EDUCATIVAS, S.A., a Serveis per a la infància Créixer Junts, S.L. i a 
Intervenció, Manteniment, Urbanisme i Recursos Humans de l’Ajuntament del 
Masnou.  

 
Quart. Notificar el present acord als interessats en l’expedient.  
 
Cinquè. Publicar el present acord a l’e-tauler de la web municipal. 
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8. - Aprovació inicial del canvi de la forma de gestió de les escoles bressol 
municipals. 
 

Atès que l’Ajuntament del Masnou té competències delegades per crear, organitzar i 
gestionar centres públics que imparteixin el primer cicle d’educació infantil, d’acord amb el 
que estableix l’article 27.3.e) de la Llei 7/1985, reguladora de les bases del règim local, i 
tal i com disposen els dos convenis signats pel Departament d’Educació de la Generalitat 
de Catalunya i l’Ajuntament del Masnou, el primer en data 10 d’agost de 2005 per a la 
creació e l’escola bressol Sol Solet i el segon el 18 de febrer de 2010 per a la creació de 
l’escola bressol La Barqueta.  
 

Considerant que la Llei 12/2009 d’educació, defineix, en el seu article 56, el primer cicle 
d’educació infantil com aquell que compren entre els 0 i els 3 anys d’edat, i el seu article 
75 determina la denominació dels centres que imparteixen el primer cicle d’educació 
infantil com “llar d’infants” o “escoles bressol”.  
 
Tenint en compte que el Ple de l’Ajuntament del Masnou en data 16 de setembre de 2004 
va aprovar l’establiment i el reglament del servei d’escoles bressol municipal, i atesa la 
voluntat de l’equip de govern d’actualitzar aquests document i de millorar i democratitzar 
el servei d’escoles bressol modificant la forma de gestió i passar d’una forma de gestió 
indirecta, mitjançant concessió, a una forma de gestió directa per la pròpia organització 
municipal.  
 
Vist l’informe de la cap d’Àrea de Comunitat i Persones, que ha coordinat els treballs per 
a la confecció del corresponent expedient, per encàrrec de l’Alcalde de data 18 de maig 
de 2021.  
 
Examinats els documents aportats per la comissió de treball, que comprenen la Memòria 
justificativa, l’actualització del Projecte d’Establiment i l’actualització del Reglament del 
servei per regular el règim intern de funcionament del Servei d’Escoles Bressol 
Municipals.   
 
Vistos els informes de Secretaria i Intervenció.  
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Comunitat i Persones amb data 
10 de novembre de 2021. 
 
En virtut de tot el que s’ha exposat, es proposa al Ple del consistori, l’adopció dels acords 
següents:  
 
Primer.  Aprovar inicialment el canvi de forma de gestió i l’actualització del Projecte 

d’Establiment i el Reglament del Servei d’Escoles Bressol Municipals i els 
documents que l’integren, que són la Memòria, el Projecte d’Establiment, i 
el Reglament.  

 
Segon.  Sotmetre a informació pública l’esmentat expedient d’establiment per un 

termini de 30 dies hàbils, mitjançant la inserció dels anuncis corresponents 
al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB), al Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya (DOGC), al tauler d’edictes electrònic de 
l’Ajuntament (e-Tauler) i al portal de transparència del web municipal, als 
efectes de presentació d’al·legacions i reclamacions, si s’escau. El termini 
d’informació pública començarà a comptar a partir de l’endemà del deia de 
la publicació de l’anunci al BOPB. L’expedient es podrà consultar a les 
dependències de Serveis Socials, Carrer Roger de Flor 23, del Masnou 
(Barcelona, 08320), de dilluns a divendres de 9 a 14 hores, i al tauler 
d’edictes de l’Ajuntament.  
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Tercer. Considerar aprovat definitivament, en el cas que no es presenti cap 

al·legació o reclamació, el canvi de la forma de gestió del Servei d’Escoles 
Bressol Municipals i l’actualització del Projecte d’Establiment i el seu 
Reglament, amb els documents que l’integren i que són la Memòria, el 
Projecte d’Establiment, i el Reglament, sense necessitat de cap tràmit 
ulterior i procedir a continuació a la publicació del text íntegre d’aquests 
tres documents al BOPB i a lliurar sengles exemplars del reglament del 
servei, juntament amb el testimoni fefaent d’aquests acords, a la 
Generalitat i a l’Administració de l’Estat.  

 
Quart.  Assumir la gestió directa per part de l’Ajuntament del Masnou del Servei 

d’Escoles Bressol Municipals. 
 
Cinquè. Notificar l’aprovació del canvi de la forma de gestió de les escoles bressol 

municipals a les empreses concessionàries que actualment presten el 
servei, l’empresa Koala  Soluciones Educativas , SA. i l’empresa Serveis 
per a la Infància i Créixer Junts, SL.  

 
Sisè. Notificar l’aprovació del canvi de gestió al Departament d’Ensenyament de 

la Generalitat de Catalunya.   
 
Setè.  Publicar la modificació de la forma de gestió al Tauler d’anuncis  municipal. 
 
9. - Aprovació inicial del Pressupost General de l'Ajuntament del Masnou  per 
l'exercici 2022, Bases d'Execució i Plantilla. 
 
Vista la documentació de l’expedient del Pressupost General de l’Ajuntament del Masnou 
per a l’any 2022. 
 
El pressupost general ha estat format pel president i està integrat pel pressupost de la 
pròpia entitat i per les previsions de despeses i ingressos de la societat municipal Serveis 
Urbans del Masnou, Empresa Municipal, SL. 
 
Atès que d’acord amb el que preveu l’article 165 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 
de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals 
(TRLRHL), el Pressupost de l’Ajuntament del Masnou conté la previsió de l’estat 
d’ingressos i de despeses de l’exercici 2022. 
 
Atès que la documentació inclosa a l’expedient del pressupost és la prevista als articles 
165, 166 i 168 TRLRHL.  
 
Atès que el Ple de la Corporació és l’òrgan competent per a l’aprovació del pressupost, 
segons allò que disposen els articles 22.2.e) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de 
les Bases del Règim Local i l’article 168.4 del TRHL. 
 
Vist l’article 6.1 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i 
Sostenibilitat Financera, que estableix que la comptabilitat de les Administracions 
Públiques i demés subjectes compresos en l’àmbit d’aplicació d’aquesta Llei, així com els 
seus Pressupostos i liquidacions, hauran de contenir informació suficient i adequada que 
permetrà verificar la seva situació financera, el compliment dels objectius d’estabilitat 
pressupostària i de sostenibilitat financera. 
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Vist l’article 15 de l’ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, que desenvolupa les obligacions 
de subministrament d’informació previstes en la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, 
d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, que estableix l’obligació de les 
corporacions locals de remetre abans del 31 de gener de cada any: 
 

1. Els pressupostos aprovats i els estats financers inicials de tots els subjectes i 
entitats compresos en l’àmbit d’aplicació d’aquesta Ordre, de les inversions 
previstes a realitzar a l’exercici i en els tres següents, amb la seva corresponent 
proposta de finançament i els estats de previsió de moviment i situació del deute. 
Si a 31 de gener no s’hagués aprovat el pressupost, s’haurà de remetre el 
prorrogat amb les modificacions derivades de les normes reguladores de la 
pròrroga, fins a l’entrada en vigor del nou pressupost.  
 

2. La informació que permeti relacionar el saldo resultant dels ingressos i despeses 
del pressupost amb la capacitat o necessitat de finançament, calculada conforme 
a les normes del Sistema Europeu de Comptes. 
 

3. L’informe de la Intervenció d’avaluació del compliment de l’objectiu d’estabilitat i 
del límit de l’endeutament. 
 

4. La informació relativa a personal recollida als apartats 1 i 2 de l’ article 7. 
 

5. Informació sobre els passius contingents, com són les garanties públiques i 
préstecs morosos, que puguin incidir de manera significativa en els pressupostos 
de les corporacions locals. 

 
Vista la plantilla de personal i els annexos de personal funcionari i laboral d’aquest 
Ajuntament que es proposa per a l’any 2022, així com l’informe jurídic emès al respecte.  
 
Vist l’informe d’Intervenció número 828/2022 i l’informe d’intervenció 829/2022 relatiu al 
compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària i del límit d’endeutament. 
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Serveis Generals amb data 10 
de novembre de 2021. 
 
És per tot això que es proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar inicialment el Pressupost General de l’Ajuntament del Masnou i els 
documents annexes que l’integren per a l’any 2022 segons el resum  de despeses 
consolidat de 28.793.736,01€, en el qual s’integren els pressupostos de la pròpia entitat 
per import de 28.169.759,00 euros i les previsions de despeses per import de  
623.977,01euros de la societat municipal Serveis Urbans del Masnou, Empresa 
Municipal, SL  i resum  d’ingressos consolidat de 28.949.758,97€,   en el qual s’integren 
els pressupostos de la pròpia entitat per import de 28.169.759,00 i les previsions 
d’ingressos per import de 779.999,97 euros de la societat municipal Serveis Urbans del 
Masnou, Empresa Municipal, SL, amb els següent resum per capítols:  
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CAPÍTOL DENOMINACIÓ AJUNTAMENT SUMEM SL 
OP. 

INTERNES TOTAL 

    DEL MASNOU       

  DESPESES 
   

  

1 DESPESES DE PERSONAL 11.365.202,00 390.358,85 
 

11.755.560,85 

2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS 9.121.819,81 228.118,16 
 

9.349.937,97 

3 DESPESES FINANCERES 72.150,00 0,00 
 

72.150,00 

4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 2.849.640,60 0,00 
 

2.849.640,60 

5 FONS DE CONTINGÈNCIA I ALTRES IMPREV. 25.000,00 0,00 
 

25.000,00 

6 INVERSIONS REALS 3.543.536,59 5.500,00 
 

3.549.036,59 

7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 99.730,00 0,00 
 

99.730,00 

8 ACTIUS FINANCERS 0,00 0,00 
 

0,00 

9 PASSIUS FINANCERS 1.092.680,00 0,00 
 

1.092.680,00 

  TOTAL PRESSUPOST 28.169.759,00 623.977,01 0,00 28.793.736,01 

  
    

  

CAPÍTOL DENOMINACIÓ AJUNTAMENT SUMEM SL 
OP. 

INTERNES TOTAL 

    DEL MASNOU       

  INGRESSOS 
   

  

1 IMPOSTOS DIRECTES 11.812.704,49 0 
 

11.812.704,49 

2 IMPOSTOS INDIRECTES 790.000,00 0 
 

790.000,00 

3 TAXES, PREUS PÚBLICS I ALT. INGRESSOS 4.481.686,53 779.999,97 
 

5.261.686,50 

4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 7.406.851,39 0,00 
 

7.406.851,39 

5 INGRESSOS PATRIMONIALS 467.480,00 0,00 
 

467.480,00 

6 ALIENACIÓ INVERSIONS REALS 0 
  

0,00 

7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 1.410.104,64 0,00 
 

1.410.104,64 

8 ACTIUS FINANCERS 0,00 
  

0,00 

9 PASSIUS FINANCERS 1.800.931,95 
  

1.800.931,95 

  TOTAL PRESSUPOST 28.169.759,00 779.999,97 0,00 28.949.758,97 

 
Segon.- Aprovar inicialment les Bases d’Execució del pressupost general. 
 
Tercer.-  Aprovar inicialment la Plantilla de Personal de l’Ajuntament del Masnou i de la 
societat mercantil societat municipal Serveis Urbans del Masnou, Empresa Municipal, SL.  
 
Quart.- Exposar al públic el Pressupost esmentat pel termini de quinze dies hàbils a la 
Intervenció municipal de l’Ajuntament, mitjançant un edicte al BOP i a l’e-tauler  de la web 
municipal  als efectes d'examen i possibles reclamacions pels interessats. Aquest acord 
es considerarà definitiu si no s’hi produeixen reclamacions en contra durant el termini 
d’exposició pública, i entrarà en vigor en l’exercici al qual es refereix, quan s’hagi complert 
el que disposa  l’article 169 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals. 
 
 
10. - Aprovació de la relació de llocs de treball de l'exercici 2022 de l'Ajuntament del 
Masnou. 
 
L’article 74 del Real Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text 
refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, estableix que les administracions 
públiques estructuraran la seva organització mitjançant les relacions de llocs de treball o 
altres instruments organitzatius similars.  
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Conforme els articles 25 a 30 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el 
Reglament del personal al servei de les entitats locals, la Relació de llocs de treball es 
concreta en l’expressió ordenada del conjunt de llocs de treball que pertanyen a una 
entitat local, inclou la totalitat dels llocs existents a l’organització i correspon tant a 
funcionaris com al personal eventual i al laboral.  
 
Mitjançant aquest instrument s'assignen les funcions, atribucions i comeses que ha de 
realitzar el personal que ocupa els respectius llocs de treball, i es determinen, en el cas 
de personal funcionari, l'escala, la subescala, la classe i la categoria a què ha de 
pertànyer la persona que ocupa cada lloc de treball d’acord amb el que disposa l’article 
29 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del personal al 
servei de les entitats locals.  
 
Els llocs de treball han de respondre a les necessitats de recursos humans de la 
corporació per al correcte funcionament dels serveis.  
 
La modificació de la relació de llocs de treball abasta bàsicament la internalització de les 
escoles bressols i la posta en marxa de SUMEM, S.L., així com unes adequacions 
puntuals.  
 
La mesa de negociació de matèries comunes s’ha reunit per negociar la plantilla i la 
relació de llocs de treball 2022.  
 
El departament de Recursos Humans i Organització ha informat favorablement la 
proposta de relació de llocs de treball 2022.  
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Serveis Generals amb data 10 
de novembre 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 relació de llocs de treball 2022 conforme el document RLT 2022 que 
s’acompanya a l’expedient.  
 
Segon. Aprovar el catàleg de llocs de treball 2022 conforme el document catàleg 2022 
que s’acompanya a l’expedient.  
 
Tercer. Publicar la relació de llocs de treball 2022 al Butlletí Oficial de la Província, al 
Diari Oficial de la Generalitat i a l’e-Tauler.  
 
Quart. Traslladar l’acord d’aprovació de la relació de llocs de treball 2022 a 
l’Administració de l’Estat i a la Generalitat de Catalunya.  
 
Cinquè. Notificar l’acord d’aprovació de relació de llocs de treball als representants dels 
treballadors. 
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11. - Devolució de les garanties complementàries i definitives de les concessions 
dels serveis de temporada de la platja del terme municipal del Masnou, per al 
període 2013-2017. 
 
En data 10 de gener de 2013 el Ple de l’Ajuntament va aprovar l’expedient de 
contractació de l’explotació, mitjançant concessió, dels serveis de temporada de la platja 
del terme municipal del Masnou, per al període 2013-2017, i convocatòria de la licitació, 
mitjançant procediment obert amb diversos criteris de valoració. 
 
El Ple de l’Ajuntament va adjudicar els contractes de cadascun dels serveis de temporada 
de la platja als següents concessionaris: 
 
Lot 1. Àrea de servei núm. 1 ubicada a la platja del Masnou, al davant de la riera d’Alella,  
al sr. Israel Flores Pestano amb NIF 38842490K, formalitzat en data 9 d’abril de 2013. En 
data 19 de març de 2015, el Ple de l’Ajuntament va autoritzar el canvi de titularitat del 
contracte a favor de Random Victoria, SL, amb CIF B65724338 i es va formalitzar en data 
28 de maig de 2015. 
 
Lot 2. Àrea de servei núm. 2, ubicada a la platja d’Ocata, davant del baixador d’Ocata, al 
sr. José Manuel Alfonso Miranda amb DNI (.../...), formalitzat en data 9 d’abril de 2013. 
 
Lot 3. Àrea de servei núm. 3, ubicada a la platja d’Ocata, davant del carrer Capitans 
Comellas, a la sra. Xènia Padrós Pagés amb DNI (.../...), formalitzat en data 9 d’abril de 
2013. 
 
Lot 4. Àrea de servei núm. 4, ubicada a la platja d’Ocata, davant del carrer de Pintor Villà, 
al sr. José Manuel Alfonso Miranda amb DNI (.../...), formalitzat en data 9 d’abril de 2013. 
 
Lot 5. Àrea de servei 5, ubicada a la platja d’Ocata, davant de l’avinguda Mare de Déu de 
Núria, al sr. Eduard Albí Palomeras amb DNI (.../...), formalitzat en data 8 d’abril de 2013. 
 
Lot 6. Àrea de servei 6, ubicada a la platja d’Ocata, davant de l’avinguda President John 
F. Kennedy, al sr. Eduard Albí Palomeras amb DNI (.../...), formalitzat en data 27 de juny 
de 2013. 
 
De conformitat amb la clàusula cinquena dels contractes, aquests tenien una durada de 
cinc anys, que comprenien cinc temporades d’estiu, a comptar des de la temporada 
d’estiu de l’any 2013. El contracte era prorrogable mitjançant acord exprés de l’òrgan de 
contractació per períodes anuals, sense que la durada total del contracte pogués  
ultrapassar els vuit anys. Tots els contractes es van prorrogar fins a la temporada 2020. 
  
En compliment de les clàusules 14.2. i 14.3. del plec de clàusules administratives 
particulars que van regir la contractació, els concessionaris van dipositar una garantia 
complementària de 1.000€ per respondre del desmuntatge i la retirada de les 
instal·lacions i una garantia definitiva del 5% del preu d’adjudicació sobre la durada inicial 
del contracte. 

La clàusula 14.4 del plec de clàusules administratives particulars estableix el següent: 
 
“La garantia definitiva respon dels conceptes que esmenta l’article 100 del 
TRLCSP, és a dir: 
 

a) De les penalitats imposades al contractista de conformitat amb l’article 212 del 
TRLCSP. 
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b) De l’execució correcta de les prestacions establertes al contracte, de les 
despeses originades a l’Ajuntament per la demora del contractista en el 
compliment de les seves obligacions, i dels danys i perjudicis ocasionats a aquest 
amb motiu de l’execució del contracte o pel seu incompliment, quan no escaigui 
resoldre’l.  

c) De la confiscació que es pot decretar en els casos de resolució del contracte, 
d’acord amb el que estableixi el mateix contracte o al TRLCSP.  

d) Es fa constar que la garantia definitiva queda subjecta també a garantir 
l’acompliment del pagament del cànon d’adjudicació.  

e) Es fa constar que la garantia definitiva queda subjecta també a garantir 
l’acompliment del pagament del cànon del Ministeri de Medi Ambient o 
administració que el substitueixi.” 

 

La clàusula 3a del contracte establia que la devolució i cancel·lació de garanties s’efectua 
de conformitat amb el que disposen els articles 102 del TRLCSP i 65.2 i 3 del Reglament 
general de la Llei de contractes de les administracions públiques. 
 
Els concessionaris de cadascun de les àrees de servei de temporada de la platja han 
sol·licitat, mitjançant instància presentada a la seu electrònica de l’ajuntament, la 
devolució de les garanties dipositades corresponents a les àrees de servei de temporada 
de platja. 
 
En data 27 d’octubre de 2021, la tècnica de medi ambient ha emès informe on proposa la 
devolució de les garanties complementàries i definitives, dipositades pels concessionaris 
corresponents a les àrees de servei 1, 2, 4, 5 i 6 dels contractes de les explotacions, 
mitjançant concessió, dels serveis de temporada de la platja del terme municipal del 
Masnou per al període 2013-2017, atès que compleixen amb els requisits per procedir a 
la seva devolució.  
 
En el mateix informe, la tècnica de medi ambient proposa retornar la garantia 
complementària corresponent a l’àrea de servei de platja núm. 3  i denegar la devolució 
de la garantia definitiva de la mateixa àrea de servei atès que la concessionària no ha fet 
efectiu el cànon del Ministeri de Transició Ecològica i Repte Demogràfic de la temporada 
2020. 
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Serveis Generals amb data 10 
de novembre de 2021. 
 
En virtut de tot el que s’ha exposat, es proposa, al Ple de la corporació, l’adopció dels 
acords següents: 
 
Primer. Retornar la fiança complementària per import de 1.000 € i la fiança definitiva per 
import 5.875 €, que Random Victoria, SL amb CIF B65724338, va dipositar en metàl·lic 
com a garanties de l’àrea de servei núm. 1 ubicada a la platja del Masnou, al davant de la 
riera d’Alella (lot 1). 
 
Segon. Retornar la fiança complementària per import de 1.000 € i la fiança definitiva per 
import 6.060 €, que el sr. José Manuel Alfonso Miranda, SL amb DNI (.../...), va dipositar 
en metàl·lic com a garanties de l’àrea de servei núm. 2 ubicada a la a la platja d’Ocata, 
davant del baixador d’Ocata (lot 2). 
 
Tercer. Retornar la fiança complementària per import de 1.000 € que la sra. Xènia Padrós 
Pagès amb DNI (.../...), va dipositar en metàl·lic, corresponent a l’àrea de servei núm. 3, 
ubicada a la platja d’Ocata, davant del carrer Capitans Comellas (lot 3). 
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Quart. Retornar la fiança complementària per import de 1.000 € i la fiança definitiva per 
import 6.060 €, que el sr. José Manuel Alfonso Miranda, SL amb DNI (.../...), va dipositar 
en metàl·lic com a garanties de l’àrea de servei núm. 4, ubicada a la platja d’Ocata, 
davant del carrer de Pintor Villà (lot 4). 
 
Cinquè. Retornar la fiança complementària per import de 1.000 € dipositada en metàl·lic i 
la fiança definitiva per import 6.250 € dipositada mitjançant aval bancari pel sr. Eduard 
Albí Palomeras amb DNI (.../...), com a garanties de Àrea de servei 5, ubicada a la platja 
d’Ocata, davant de l’avinguda Mare de Déu de Núria (lot 5). 
 
Sisè. Retornar la fiança complementària per import de 1.000 € dipositada en metàl·lic i la 
fiança definitiva per import 6.250 € dipositada mitjançant aval bancari pel sr. Eduard Albí 
Palomeras amb DNI (.../...), com a garanties de l’Àrea de servei núm. 6, avinguda 
President John F. Kennedy (lot 6). 
 
Setè. Denegar la devolució de la garantia definitiva per import de 5.000 € dipositada en 
metàl·lic per la sra. Xènia Padrós Pagès amb DNI (.../...), corresponent a l’àrea de servei 
núm. 3, ubicada a la platja d’Ocata, davant del carrer Capitans Comellas (lot 3), d’acord 
amb l’informe tècnic de data 27 d’octubre de 2021. 
 
Vuitè. Notificar aquest acord als interessats. 
 

Novè. Comunicar aquest acord al departament d’Intervenció i Tresoreria. 
 
12. - Aprovació del Text refós de la Modificació Puntual del PGOU del Masnou en el 
sector 10 Llevant, la "La Colomina" N3. 
 
Examinada la documentació que es tramita en relació amb la Modificació Puntual del Pla 
General d’Ordenació en el sector 10 Llevant La Colomina N3 redactada a instància de 
l’Ajuntament del Masnou per Hèlix Arquitectes Associats, SLP en col·laboració amb 
l’arquitecte Eloi Mir. 
 
Atès que amb data 15 d’octubre de 2020 es va aprovar inicialment la referida modificació 
puntual del Pla General, i amb data 17 de desembre de 2020 es va aprovar 
provisionalment i va ser tramesa a la Comissió Territorial d’Urbanisme de l’Arc Metropolità 
de Barcelona per a la seva aprovació definitiva. 
 
Atès que amb data 26 d’abril de 2021, la Comissió Territorial d’Urbanisme de l’Arc 
Metropolità de Barcelona va acordar suspendre l’aprovació de la referida Modificació del 
Pla general, supeditant-ne la publicació al DOGC i consegüent executivitat, fins que 
mitjançant un text refós verificat per l’òrgan que ha atorgat l’aprovació provisional de 
l’expedient, s’incorporin les prescripcions següents:  
 
1.1. Pel que fa als equipaments, cal justificar la reducció de sòls qualificats d’equipaments 
d’acord amb l’article 97 del TRLUC. Així com excloure el subàmbit 5 del PAU La 
Colomina Nord atès que no queda justificada la discontinuïtat. 
 
1.2. Cal ajustar el canvi de traçat viari garantint la correcta connexió dels barris de baixa 

densitat, ubicats en segona línia de mar del municipi, a la carretera N‐II a través del carrer 
Torrent de Can Gaio. 
 
1.3. Cal justificar l’equivalència entre l’aprofitament urbanístic de l’equipament i l’augment 
de sostre d’acord amb la part valorativa. 
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1.4. Cal efectuar la reserva del 30% d’habitatge de protecció pública, d’acord amb la 
DT3a del TRLUC i adequar el document als requeriments del DL 17/2019, de mesures 
urgents per millorar l’accés a l’habitatge. 
 
1.5. Cal donar compliment a l’art. 99 del TRLUC, amb la identitat de tots els propietaris o 
titulars de les finques afectades així com complementar el document amb un plànol de 
propietats. 
 
1.6. Cal excloure el concepte d’actuació aïllada de dotació atès que la proposta preveu 
dos polígons de sòl urbà no consolidat, d’acord amb la Disposició addicional del TRLUC. 
 
1.7. Cal justificar l’ajust de la superfície total de l’àmbit 2 PAU La Colomina Nord respecte 
la fitxa del planejament vigent. 
 
1.8 Cal excloure el capítol de refosa de les modificacions del pla general anteriors al 
sector i aportar només el redactat de les modificacions que es fan en el document a 
tràmit, així com incloure el dibuix de l’ordenació a les fitxes dels polígons i treure la 
disposició final de la normativa d’acord a la part valorativa. 
 
Vist el text refós de la Modificació Puntual del Pla General en el sector 10 Llevant La 
Colomina N3 en el qual, s’incorporen les prescripcions contingudes en l’acord de la 
Comissió Territorial d’Urbanisme de l’Arc Metropolità de Barcelona.  
 
Vist l’informe favorable emès amb data 3 de novembre de 2021 per l’arquitecte municipal, 
en el qual es manifesta textualment el següent:  
 
“OBJECTE I ÀMBIT D’ESTUDI  
 
L’objecte de la proposta és consolidar i aconseguir la titularitat pública d’una gran illa 
d’equipaments situada a llevant del municipi i obtenir, també, la titularitat pública d’un sòl 
d’equipaments situat al centre del municipi. Modificar el traçat previst al PGO, que dona 
continuïtat al carrer Ciutat Vila Jardí, enllaçant amb el carrer Torrent Can Gaio. Modificar 
el model residencial a tipologies més denses, d’acord a les necessitats del municipi i en 
reforçar la zona verda a l’extrem de llevant de l’àmbit de la Colomina.  
 
La proposta d’actuació comprèn dos àmbits. L’àmbit 1 continu i on es delimita el PAU La 
Colomina Sud i l’àmbit 2 discontinu, composat per un total de 5 subàmbits, i on es 
delimita el PAU La Colomina Nord.  
 
ACORD DE LA CTU I ESMENES AL MATEIX  
 

‐1 Suspendre l’aprovació definitiva de la Modificació puntual del Pla general d'ordenació 
del Pla general d'ordenació en l'àmbit del sector 10 Llevant La Colomina N3, i refosa de 
les modificacions del Pla general anterior, de El Masnou, promoguda i tramesa per 
l’Ajuntament, fins que mitjançant un text refós, verificat per l’òrgan que ha atorgat 
l’aprovació provisional de l’expedient i diligenciat, s’incorporin les prescripcions següents:  
 
1.1 Pel que fa als equipaments, cal justificar la reducció de sòls qualificats 
d’equipaments d’acord amb l’article 97 del TRLUC. Així com excloure el subàmbit 5 del 
PAU La Colomina Nord atès que no queda justificada la discontinuïtat.  
 
En el punt número 9 de la memòria es justifiquen les superfícies de sòl destinades al 
sistema d’equipaments públics.  
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Així mateix, el subàmbit 5 del PAU la Colomina Nord ha quedat exclòs de la present 
modificació puntual del Pla General, el que ha provocat un ajust en la disposició dels 
edificis. 
 
Concretament, les unitats UE1, UE2 i UE3, es situen de forma perpendicular al carrer de 
Marta Mata per tal de reduir l’impacte paisatgístic de la implantació, però tot mantenint 
l’aprofitament i densitat plantejats anteriorment. Amb aquesta nova proposta la percepció 
d’aquest barri des del nord deixa de ser una façana continua i passa a ser un conjunt de 
testers amb espais lliures entre ells. Aquesta implantació també s’ubica en una cota mitja 
entre la rasant del carrer de Marta Mata i la cota inferior de la zona verda, reduint 
d’aquest forma el sòcol necessari de les edificacions.  
 
1.2. Cal ajustar el canvi de traçat viari garantint la correcta connexió dels barris de baixa  
densitat, ubicats en segona línia de mar del municipi, a la carretera N‐II a través del  
carrer Torrent de Can Gaio.  
 
A la Colomina sud en la intersecció amb el carrer del Torrent de Can Gaio s’ha incorporat 
la previsió d’una rotonda d’acord amb el Pla de mobilitat que està elaborant l’Ajuntament, 
tal com queda grafiat en els plànols d’ordenació. En qualsevol cas la mobilitat de l’àmbit 
també queda garantida amb la connexió amb el carrer de Xile, d’acord amb l’objectiu 
municipal de convertir aquest carrer amb un eix bàsic de mobilitat per vianants, que 
comuniqui la nova àrea d’equipaments al voltant de l’Escola Pública Marinada amb el 
front marítim del Masnou, en línia amb les actuacions que ja s’estan executant en altres 
trams d’aquest carrer.  
 
Per tal de donar una resposta òptima a les prescripcions realitzades per la Comissió, es 
planteja una distribució més ordenada de l’edificabilitat, ubicant tot l’aprofitament 
d’habitatge lliure en la banda oest del solar i l’habitatge de protecció en relació amb la 
zona verda, assimilant la nova edificabilitat a les edificacions preexistents del voltant, a 
més de posar en valor l’eix vial de nova creació (connexió entre carrer Salvador Espriu i 
Ciutat Vila Jardí) que esdevindrà un eix estructurant de la trama urbana del Masnou.  
 
1.3 Cal justificar l’equivalència entre l’aprofitament urbanístic de l’equipament i l’augment 
de sostre d’acord amb la part valorativa.  

 
En la part valorativa de l’acord de la CTUAMB es demana que es tingui en compte que es 
tracta d’un equipament de titularitat privada que a través d’un pla especial es podria 
assignar un ús dels admesos pel planejament municipal. També es considera que 
s’haurien d’actualitzar els valors de venda i de construcció.  
 
S’ha efectuat un nou estudi econòmic tenint en compte les consideracions de la part 
valorativa de l’acord i es justifica l’equivalència entre l’aprofitament urbanístic de 
l’equipament i l’augment de sostre. A l’estudi econòmic es reflexa la reducció de 316,80 
m2 de sostre residencial i l’augment del sistema d’espais lliures en 634 m2 en l’àmbit de 
la Colomina Sud, respecte el document aprovat provisionalment.  
 
1.4. Cal efectuar la reserva del 30% d’habitatge de protecció pública, d’acord amb la 
DT3a del TRLUC i adequar el document als requeriments del DL 17/2019, de mesures 
urgents per millorar l’accés a l’habitatge.  
 
S’introdueix el punt número 10 de la memòria en el qual es justifiquen les cessions 
d’aprofitament i les reserves de sòl per a habitatges de protecció pública, d’acord amb 
l’article 57 i la disposició transitòria tercera del TRLUC i s’ha adaptat el document als 
requeriments del DL 17/2019.  
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1.5. Cal donar compliment a l’art. 99 del TRLUC, amb la identitat de tots els propietaris o 
titulars de les finques afectades així com complementar el document amb un plànol de 
propietats. 
 
Degut a la Llei de Protecció de Dades i que la present modificació puntual serà un 
document públic es va optar per ocultar la identitat de tots els propietaris. S'afegeix un 
plànol de propietats i un annex on s'identifiquen tots els titulars de les finques afectades 
per la present modificació.  
 
1.6. Cal excloure el concepte d’actuació aïllada de dotació atès que la proposta preveu 
dos polígons de sòl urbà no consolidat, d’acord amb la Disposició addicional del TRLUC.  
 
Es comprova que s’han exclòs les referències al concepte d’actuació aïllada de dotació 
en tots els apartats de la memòria que corresponia.  
 
1.7. Cal justificar l’ajust de la superfície total de l’àmbit 2 PAU La Colomina Nord respecte 
la fitxa del planejament vigent.  
 
S'han ajustat les superfícies de la fitxa de planejament vigent, contingudes en els punts 9 
i 14 de la memòria, provinents del pla parcial d'acord amb la topografia del PGOU sense 
que es produeixi cap desajust.  
 
1.8 Cal excloure el capítol de refosa de les modificacions del pla general anteriors al 
sector i aportar només el redactat de les modificacions que es fan en el document a 
tràmit, així com incloure el dibuix de l’ordenació a les fitxes dels polígons i treure la 
disposició final de la normativa d’acord a la part valorativa.  
 
S’ha comprovat que el capítol de refosa de les modificacions del pla general anteriors al 
sector ha quedat exclòs de la present modificació puntual del Pla General.  
 
MODIFICACIÓ DE LA NORMATIVA 
 
Un cop examinada la documentació l’Ajuntament del Masnou es realitzen els 
següents canvis a la normativa: 
 
Proposta de modificació de la normativa que regula els cossos sortints: 
 
S’admeten els cossos sortints oberts fins a una longitud màxima de 2/3 de la longitud de 
la façana. Aquests cossos sortints poden sobrepassar el perímetre edificable màxim, amb 
un vol màxim de 2,00 m. A les unitats d’edificació UE-1 UE-2 i UE-3 el vol de 2,00 m 
queda limitat a la planta primera. A les unitats d’edificació UE-4, UE-5, UE-6, UE-7 i UE-8 
el vol de 2,00 m s’admetrà sempre que es mantingui una distància mínima de 3,00 metres 
als límits de la parcel·la. No es permeten els cossos volat als testers. Per a la resta de 
paràmetres, s’aplicarà la regulació que s’estableix en les Normes urbanístiques del 
PGOU pels cossos sortints. 
 
CONCLUSIÓ  
 
A la vista de l’exposat, es conclou que amb les modificacions introduïdes en el text refós 
de la Modificació Puntual del Pla General d’Ordenació Urbana del Masnou per al sector 
10 Llevant, la Colomina N3 s’ha donat compliment a les prescripcions contingudes en 
l’acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de l’Arc Metropolità de Barcelona de data 
26 d’abril de 2021, les quals no es consideren de caràcter substancial i s’informa 
favorablement el document. 
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En el punt número 9 de la memòria es justifiquen les superfícies de sòl destinades al 
sistema d’equipaments públics.  
 
Així mateix, el subàmbit 5 del PAU la Colomina Nord ha quedat exclòs de la present 
modificació puntual del Pla General, el que ha provocat un ajust en la disposició dels 
edificis.” 
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Territori amb data 10 de 
novembre de 2021. 
 
En ús de les atribucions conferides a la Corporació Municipal, es proposa l’adopció dels 
acords següents: 
 
PRIMER.- Verificar el Text Refós de la Modificació Puntual del Pla General d’Ordenació 
en el sector 10 Llevant La Colomina N3 un cop s’han introduït les prescripcions 
contingudes en l’acord adoptat per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona en 
sessió celebrada el dia 26 d’abril de 2021, d’acord amb l’informe favorable emès per 
l’arquitecte municipal amb data 3 de novembre de 2021 en el que posa de manifest que 
en la normativa de la modificació s’incorporarà el text següent: 
 
“S’admeten els cossos sortints oberts fins a una longitud màxima de 2/3 de la longitud de 
la façana. Aquests cossos sortints poden sobrepassar el perímetre edificable màxim, amb 
un vol màxim de 2,00 m. A les unitats d’edificació UE-1 UE-2 i UE-3 el vol de 2,00 m 
queda limitat a la planta primera. A les unitats d’edificació UE-4, UE-5, UE-6, UE-7 i UE-8 
el vol de 2,00 m s’admetrà sempre que es mantingui una distància mínima de 3,00 metres 
als límits de la parcel·la. No es permeten els cossos volat als testers. Per a la resta de 
paràmetres, s’aplicarà la regulació que s’estableix en les Normes urbanístiques del 
PGOU pels cossos sortints.” 
  
SEGON.- Remetre el text refós de la referida modificació del Pla General a la Comissió 
Territorial d’Urbanisme de l’Arc Metropolità de Barcelona, als efectes de la seva aprovació 
definitiva.  
 
13. - Suspensió potestativa de llicències i tramitacions en l'àmbit del Parc del Llac i 
de les finques qualificades de sistema d'espai lliure en el carrer de Sant Jordi. 
 
S’està estudiant la possibilitat de modificar el Pla General d’Ordenació Urbana del 
Masnou, per tal d’ampliar el Parc del Llac i reordenar les finques qualificades de sistema 
d’espai lliure existents en el carrer de Sant Jordi.  
 
Amb data 3 de novembre de 2021 l’arquitecte municipal ha emès informe en el qual 
manifesta textualment el següent:  
 
“L’objectiu principal de la suspensió de llicències és estudiar la possibilitat de modificar el 
Pla General d’Ordenació Urbana del Masnou, per tal d’ampliar el Parc del Llac i reordenar 
les finques qualificades de sistema d’espai lliure existents en el carrer de Sant Jordi. 
  
Es tracta d’un àmbit discontinu, ubicant-se una part a la banda sud del Parc del Llac, al 
Pg. De Bell-Resguard, i l’altre al carrer de Sant Jordi, en l’espai que resta lliure 
d’edificació entre el carrer de Murcia la plaça Reina Maria Cristina i els edificis situats al 
carrer Alfons XIII.  
 
La porció de terreny del Pg. de Bell-Resguard, en l’actualitat propietat de l’ajuntament 
està qualificada de zona 11c, volumetria definida, tot i que el seu ús és d’espai verd 
enjardinat públic.  
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La porció de terreny ubicada al carrer Sant Jordi, es divideix en 5 parcel·les, dos de les 
quals són propietat de l’Ajuntament, i la resta de propietat privada, pendents de ser 
adquirides per l’Ajuntament. Aquestes finques estan qualificades de sistema d’espais 
lliures. Alguna d’elles amb un gran desnivell, de difícil aprofitament com a zona verda.  
 
La modificació del Pla busca intercanviar la qualificació de la porció del Pg. de Bell-
Resguard, de 11c a 4, i una porció de superfície similar a l’àmbit del carrer Sant Jordi de 
qualificació 4 a 11c.  
 
Amb aquesta modificació es busca aconseguir una zona verda de millor qualitat 
paisatgística, en terrenys plans i a mode d’ampliació d’un parc ja existent, el Parc del 
Llac. Per altra banda en l’àmbit del carrer Sant Jordi on el terreny presenta un perfil 
abrupte, s’hi vol ubicar l’edificació que resolgui aquest desnivell tot encabint el sostre 
previst actualment. Aquest nou edifici a més actuarà com a tancament de l’illa ja edificada 
i generant un nou front cap a la zona lliure i la Plaça Reina Maria Cristina.  
 
Així doncs es planteja la suspensió de llicències per als dos àmbits i procedir amb l’estudi 
de la modificació proposada.”  
 
Amb data 3 de novembre de 2021 la tècnica de gestió de l’Àrea de Territori, amb el vist i 
plau del secretari general de la Corporació ha emès informe jurídic, en el qual manifesta 
textualment es següent:  
 
“S’està estudiant la possibilitat de modificar el Pla General d’Ordenació Urbana del 
Masnou, per tal d’ampliar el Parc del Llac i reordenar les finques qualificades de sistema 
d’espai lliure existents en el carrer de Sant Jordi.  
 
Amb data 3 de novembre de 2021 l’arquitecte municipal ha emès informe en el qual es 
justifica una suspensió de llicències per estudiar una reordenació dels àmbits, establint 
una delimitació dels mateixos.  
 
Amb data 9 de setembre de 2021 havia tingut entrada en el Registre general de 
l’Ajuntament la instància del senyor (.../...), actuant en representació del senyor (.../...), 
propietari de la finca registral número 3556, situada en el carrer de Sant Jordi, núm. 11 
acompanyant el full d’apreuament de la seva finca, abans d’adreçar-se al Jurat 
d’Expropiació de Catalunya.     
 
Fonaments de dret 
 
L’article 73.1 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost pel qual s’aprova el Text refós de 
la Llei d’Urbanisme estableix que “els òrgans competents per a l’aprovació inicial de les 
figures del planejament urbanístic poden 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·lació o ampliació d’activitats o usos concrets i d’altres 
autoritzacions municipals connexes establertes per la legislació sectorial”. 
 
D’acord amb l’apartat 3 del mateix precepte l’acord de suspensió s’ha de publicar al 
butlletí oficial corresponent. 
 
Així mateix, l’article 114.5 del mateix text legal estableix que “el còmput dels terminis per 
a advertir l’administració que pertoqui, per a presentar el full d’apreuament corresponent i 
per a adreçar-se al Jurat d’Expropiació de Catalunya perquè fixi el preu just establerts 
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pels apartats 1 i 2 resta suspès si els òrgans competents per a l’aprovació inicial d’una 
figura de planejament urbanístic adopten l’acord pertinent de conformitat amb els articles 
73 i 74. En els àmbits afectats per aquest acord, la suspensió també comporta la dels 
procediments d’apreuament instats davant el Jurat d’Expropiació de Catalunya d’acord 
amb la condició segona de l’apartat 2. El còmput dels terminis i la tramitació dels 
expedients d’expropiació per ministeri de la llei iniciats es reprenen si transcorre el termini 
de suspensió acordat sense que s’hagi produït la publicació a efectes de l’executivitat de 
la figura de planejament urbanístic tramitada. Si la publicació es fa abans que el Jurat 
d’Expropiació de Catalunya fixi el preu just dels béns i la nova figura de planejament no 
en determina l’expropiació, els expedients d’expropiació per ministeri de la llei iniciats 
resten sense objecte. En aquest cas, la resolució que posi fi al procediment corresponent 
ha de manifestar aquestes circumstàncies i ordenar l’arxivament de les actuacions, sense 
que es produeixi l’expropiació dels béns. 
 
De conformitat amb l’article 102 del Reglament de la Llei d’Urbanisme, aprovat per Decret 
305/2006, de 18 de juliol, els acords de suspensió previstos a l’article 71 de la Llei 
d’Urbanismes han de concretar els àmbits afectats i han d’incorporar un plànol de 
delimitació dels àmbits subjectes a suspensió de llicències i de tramitació de 
procediments. L’acord de suspensió haurà de precisar també l’abast de les llicències i 
tramitacions que suspenen.  
 
L’article 74 del mateix text legal estableix que els efectes de la suspensió potestativa de 
tramitacions i de llicències no pot durar més d’un any, sens perjudici de que s’acumuli a  
la suspensió prevista a l’article 73.2 del Text refós de la Llei d’Urbanisme amb l’aprovació 
inicial de l’instrument de planejament urbanístic corresponent.  
 
D’acord amb l’article 104 del Reglament de la Llei d’Urbanisme, l’acord de suspensió 
potestativa en la tramitació de llicències s’ha de notificar a les persones interessades. 
 
Atès que durant la suspensió de llicències s’estudiarà la possibilitat de modificar el Pla 
General per tal d’ampliar el Parc del Llac i reordenar les finques qualificades de sistema 
d’espai lliure existents en el carrer de Sant Jordi, de conformitat amb el que preveu 
l’article 52.2 c) 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, l’òrgan competent per a l’aprovació inicial 
de la modificació puntual del Pla General al Ple, en aquest cas, aquest és l’òrgan 
competent per acordar la suspensió de llicències 
 
Conclusions 
A la vista de l’exposat, considero que el Ple de l’Ajuntament , pot acordar la suspensió de 
la tramitació de plans urbanístics derivats concrets i de projectes de gestió urbanística 
incloent sol·licituds d’expropiacions, expropiacions i projectes d’urbanització, com també 
de suspendre l’atorgament de llicències de parcel·lació de terrenys, d’edificació, reforma, 
rehabilitació o enderrocament de construccions, d’instal·lació o ampliació d’activitats o 
usos concrets i d’altres autoritzacions municipals connexes establertes per la legislació 
sectorial, en els àmbits determinats en l’informe emès per l’arquitecte municipal.” 
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Territori amb data 10 de 
novembre de 2021. 
 
En ús de les atribucions conferides a la Corporació Municipal, es proposa l’adopció dels 
acords següents: 
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PRIMER.- Iniciar els estudis previs i treballs necessaris per estudiar la possibilitat de 
modificar el Pla General d’Ordenació Urbana del Masnou, per tal d’ampliar el Parc del 
Llac i reordenar les finques qualificades de sistema d’espai lliure existents en el carrer de 
Sant Jordi.  
 
SEGON.- Suspendre, pel termini d’un any, de conformitat amb els articles 73.1, 74.1 i 
114.5 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
d’urbanisme, la tramitació de plans urbanístics derivats concrets i de projectes de gestió 
urbanística incloent sol·licituds d’expropiacions, expropiacions i projectes d'urbanització, 
com també de suspendre l'atorgament de llicències de parcel·lació de terrenys, 
d'edificació, reforma, rehabilitació o enderrocament de construccions, d'instal·lació o 
ampliació d'activitats o usos concrets i d'altres autoritzacions municipals connexes 
establertes per la legislació sectorial, als àmbits inclosos en el plànol de suspensió de 
llicències, que acompanya com annex aquesta resolució.  
 
TERCER.- Publicar aquests acords al Butlletí Oficial de la Província i en l’e-tauler i en el 
portal de transparència de la web municipal.  
 
QUART.- Notificar el present acord al senyor (.../...).  
 
14. - Contesta de l'Equip de Govern als precs i les preguntes de la sessió anterior. 
 
15. - Precs i preguntes adreçats a l'Equip de Govern. 
 
16. - Declaració institucional presentada pel Grup Municipal d'ERC per al traspàs 
real de Rodalies a la Generalitat. 
 
La vaga de maquinistes de Renfe, del 30 de setembre al 7 d’octubre, va provocar el caos 
a les estacions de tren catalanes i va generar una sensació d’indignació a les persones 
usuàries de la xarxa de Rodalies i dels serveis ferroviaris regionals de mitja distància. 
Però aquesta no és malauradament una situació nova per als més de 400.000 usuaris 
que utilitzen diàriament aquest servei i en pateixen recurrentment les seves clares 
deficiències i les mancances històriques. 
 
La xarxa de Rodalies i els serveis de mitja distància són clau per a la mobilitat diària del 
país; en plena emergència climàtica, permetre que es generi aquesta constant 
desconfiança i aversió cap al sistema de transport públic és una irresponsabilitat. Els durs 
efectes de la vaga, convocada justament per exigir millores i per garantir els drets 
laborals dels treballadors i treballadores de Renfe, van ser només la punta de l’iceberg de 
què fa anys que pateixen els usuaris d’aquest servei per la desinversió crònica de l’Estat 
Espanyol en la xarxa i la seva mala gestió. 
 
L’any 2010 la Generalitat va assumir responsabilitats de supervisió en virtut del que havia 
de ser el traspàs de la competència, sota una titularitat atorgada per l’article 169 de 
l’estatut, encara que amb dos anys de retard. El Govern de Catalunya va assumir la 
gestió dels trens (horaris, freqüència de pas, tarifes i informació als usuaris). La titularitat, 
gestió i explotació de la infraestructura d’estacions, vies i andanes, però, va seguir en 
mans d'Adif, l'empresa pública que depèn del Ministeri de Foment. De fet, l’operadora del 
servei ha quedat condicionada a un senzill conveni amb la mateixa Renfe-operadora i 
qualsevol opció de millora horària ha sofert constantment les limitacions d’una 
infraestructura àmpliament afectada per una desinversió i manca de manteniment per part 
del Ministeri de Foment (Adif). 
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Sense un contracte de servei adequat, sense els traspassos econòmics anuals previstos 
a la comissió mixta des de fa més de 10 anys, amb una governança de la Generalitat 
sobre l'operadora obligada a passar pel Ministeri, sense un conveni que obligui a complir 
el Pla de Rodalies, i amb una inversió en la infraestructura, per part d’Adif, inferior al 15% 
del previst, el traspàs de Rodalies a la Generalitat va ser i continua sent una ficció 
absoluta. Un despropòsit, doncs, que la ciutadania catalana pateix cada dia amb greus 
conflictes en la seva mobilitat quotidiana, que té com a resultat la desconfiança dels 
usuaris en el transport ferroviari pels seus retards constants i la sobreocupació en hora 
punta. També l’increment de l’ús del vehicle privat i, per tant, les emissions. 
 
Durant la recuperació progressiva de la pandèmia de la Covid-19 el servei es va prestar 
sense control d’aforaments en andanes ni vagons. Durant el darrer any algunes línies, 
com la R3 (L’Hospitalet - Puigcerdà), han sofert reducció de freqüències amb alguns trens 
eliminats de forma fixa de l’horari diari. Pel que fa a la inversió, dels 4.300 milions 
previstos en el Pla Rodalies 2008-2015 només se’n va executar un 13%. D’aquesta 
quantitat, el 60% es va gastar en el nou accés a l’aeroport del Prat. El 2014 es va batre 
un mínim històric, amb 34 milions. El març de 2017 el Gobierno del Estado va prometre 
4.000 milions per millorar el servei, però des d’aquell any només se n’han invertit 264. El 
48% de les inversions en trens de proximitat ha recaigut a la Comunitat de Madrid, i 
només un 16% a Catalunya. 
 
Una altra problemàtica són els constants retards del sistema de Rodalies. Així, mentre 
que a Ferrocarrils de la Generalitat o al Metro de Barcelona la puntualitat assoleix un 
valor del 99%, Renfe amb prou feines arriba al 94% per al servei de rodalies, i encara 
sense tenir en compte com a retards els inferiors als 15 minuts. A més hi ha també altres 
problemes endèmics a afegir com són les poques millores en la mateixa flota de trens i en 
les estacions de Rodalies, encara amb nombrosos passos a nivell, i amb múltiples punts 
negres en matèria d’accessibilitat, que dificulten el transport a les persones amb mobilitat 
condicionada, els cotxets d’infants, la intermodalitat en bicicleta... 
És urgent i imprescindible rescabalar la inversió pendent i garantir una gestió real i 
integral del servei per part de la Generalitat, des de les tarifes, el funcionament dels trens, 
la informació, l’estat i millora de les estacions i, evidentment, també la resolució de 
qualsevol conflicte laboral. És l’única solució perquè les necessitats de les usuàries siguin 
garantides amb responsabilitat de gestió i un servei i una infraestructura adequada. 
 
Per tots aquests motius, el grup municipal d’Esquerra Republicana-AM del Masnou, 
proposa l’adopció dels següents ACORDS: 
 
PRIMER.- Exigir al Govern de l’Estat l'execució urgent de la inversió infraestructural 
pendent a tot el sistema ferroviari català per assolir una xarxa de qualitat, complint els 
terminis del Pla de Rodalies i afegint-hi les millores necessàries per incrementar la 
capacitat i seguretat de la xarxa, millorar la integració urbana, renovar el parc mòbil, 
augmentar l’accessibilitat, adequar estacions i, en general, totes les eines d’atenció a 
l’usuari. 
 
SEGON.- Instar al Govern de l’Estat a completar íntegrament el traspàs del Servei de 
Rodalies i les infraestructures d’aquest servei, amb el compromís de l’Estat de la 
transferència del dèficit tarifari per tal de poder-lo gestionar directament. 
 
TERCER.- Instar a totes les administracions a treballar en la línia dels objectius de 
desenvolupament sostenible 2030 i de la mitigació dels efectes del canvi climàtic, amb 
accions per incrementar l’ús del tren en detriment del vehicle privat. 
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QUART.- Demanar al Govern de la Generalitat i al de l’Estat que totes les inversions 
ferroviàries al conjunt de Catalunya es prioritzin tenint en compte les necessitats 
d’equilibri territorial del país i segons els plans específics de mobilitat, les taules de 
mobilitat territorials, els projectes de tren-tramvia plantejats per a nuclis urbans i els 
desplegaments pendents de xarxa ferroviària a comarques. 
 
CINQUÈ.- Demanar al govern de la Generalitat que, una vegada assumit plenament 
aquest servei, elabori un pla de gestió que elevi l’estàndard de prestació del servei de 
Rodalies per proporcionar un servei de qualitat i atractiu per a les persones usuàries. 
 
SISÈ.- Instar al Govern de la Generalitat a desplegar completament durant l’any 2022 la 
T-Mobilitat, aconseguint una millora de les tarifes de transport públic amb criteris d’equitat 
i justícia social i afavorint l’ús del transport públic. 
 
SETÈ.- Comunicar aquest acord a tots els grups polítics del Parlament de Catalunya i del 
Congrés dels Diputats, al Departament de Polítiques Digitals i Territori, al Ministeri de 
Foment i difondre’l a la ciutadania. 
 
17. - Declaració institucional presentada pel Grup Municipal de Cs per l'adhesió al 
programa d'ONU-DONES "Ciutats segures i espais públics segurs". 
 
El Ministeri de Drets Socials i Agenda 2030 adverteix que "la societat espanyola continua 
havent de fer front a reptes fonamentals per aconseguir la igualtat real i efectiva entre 
homes i dones, ja que tot i la igualtat reconeguda en la Constitució i en el nostre 
ordenament jurídic , i dels significatius progressos fets en els darrers anys, persisteixen 
discriminacions que van des de les formes més extremes -com les que pateixen les 
dones víctimes de violència-, a les menys perceptibles i evidents que es donen dia a dia 
en tots els àmbits. En aquest sentit, és fonamental atendre a col·lectius víctimes de 
discriminació múltiple, moltes vegades ocults fins ara, com el de les dones i nenes amb 
discapacitat ". 
 
L'Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible, aprovada el 2015 per l'ONU, impulsa 
el compromís de la comunitat internacional per a l'assoliment de la igualtat de gènere i 
l'empoderament de totes les dones i nenes a través d'un objectiu específic (Objectiu 5) i 
de manera transversal en altres objectius. Totes les metes que es proposen en aquest 
objectiu estan també directament adreçades a l'Administració Local, entre elles: 
 
1.- "Posar fi a totes les formes de discriminació contra totes les dones i les nenes a tot el 
món (Objectiu 5.1) 
 
2.- Eliminar totes les formes de violència contra totes les dones i les nenes en els àmbits 
públic i privat, incloses la tracta i l'explotació sexual i altres tipus d'explotació (Objectiu 
5.2) 
 
3.- Reconèixer i valorar les cures i el treball domèstic no remunerats mitjançant serveis 
públics, infraestructures i polítiques de protecció social, i promovent la responsabilitat 
compartida a la llar i la família, segons procedeixi en cada país (Objectiu 5.4) 
 
4.- Assegurar la participació plena i efectiva de les dones i la igualtat d'oportunitats de 
lideratge a tots els nivells decisoris en la vida política, econòmica i pública (Objectiu 5.5.) 
 
5.- Assegurar l'accés universal a la salut sexual i reproductiva i els drets reproductius 
(Objectiu 5.6); Emprendre reformes que atorguin a les dones igualtat de drets als 
recursos econòmics, així com accés a la propietat (...) (Objectiu 5.7) 
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6.- Millorar l'ús de la tecnologia instrumental, en particular la tecnologia de la informació i 
les comunicacions, per promoure l'apoderament de la dona (Objectiu 5.8) 
 
7.- Aprovar i enfortir polítiques encertades i lleis aplicables per promoure la igualtat de 
gènere i l'empoderament de totes les dones i les nenes a tots els nivells (Objectiu 5.9)". 
Al juliol de 2010, l'Assemblea General de les Nacions Unides va crear ONU Dones, 
Entitat per a la Igualtat de Gènere i l'empoderament de les Dones. Amb aquest acte, els 
Estats membres de les Nacions Unides van fer un pas històric, accelerant els objectius de 
l'Organització relatius a aquesta matèria. La creació d'ONU Dones va sorgir com a part 
del programa de reforma de les Nacions Unides, que va reunir recursos i mandats que 
generessin un major impacte. S'erigeix i es basa sobre l'important treball de quatre 
organismes anteriorment independents de el sistema de les Nacions Unides, que se 
centraven exclusivament en la igualtat de gènere i l'empoderament de les dones: Divisió 
per al Avançament de la Dona (DAM), Institut Internacional d'Investigacions i Capacitació 
per a la Promoció de la Dona (INSTRAW), Oficina de l'Assessor Especial en Qüestions 
de Gènere i Avenç de la Dona (OSAGI) i Fons de Desenvolupament de les Nacions 
Unides per a la Dona (UNIFEM). La igualtat real i efectiva de dones i homes és un principi 
jurídic universal, reconegut en diversos textos internacionals sobre drets humans. Per 
això, des de l'organització internacional ONU Dones es va llançar la iniciativa mundial 
'Ciutats Segures i Espais Públics Segurs', que forma part del programa mundial de 
'Ciutats Segures i Lliures de Violència contra les dones i nenes'. Des de l'any 2010, ONU 
Dones treballa en aquest programa, generant sinèrgies entre diferents agents 
institucionals i socials, una iniciativa que pretén ser àmplia, transversal i multidisciplinar, 
treballant des de diferents perspectives per aconseguir l'eliminació de tot tipus de 
violència contra la dona, així com la implementació de mesures positives per a la 
consecució d'una igualtat real i efectiva entre homes i dones. En l'àmbit de competència i 
actuació de l'Ajuntament, les possibilitats de col·laboració amb aquest programa i 
d'introducció de mesures concretes destinades a l'eradicació definitiva de la desigualtat, 
són múltiples i il·limitades: l'elaboració dels pressupostos i ordenances municipals amb 
perspectiva de gènere; la consecució d'una igualtat real i efectiva entre homes i dones en 
l'àmbit laboral, tant en l'ocupació que genera directa com indirectament el Consistori 
(eliminació de la bretxa salarial, del sostre de vidre, foment de mesures de conciliació, 
corresponsabilitat, etc.); la proposició de mesures concretes de millora de la seguretat en 
el desenvolupament urbanístic de la nostra ciutat; la introducció de la perspectiva de 
gènere en els projectes que s'estan desenvolupant en l'àrea de medi ambient; la inclusió 
del debat de la supressió de tota mena de violències contra les dones i nenes en els 
diferents fòrums en què és present l'Ajuntament en representació dels interessos dels 
veïns. 
 
Finalment contextualitzant la nostra proposta, no podem oblidar els efectes negatius de la 
pandèmia en matèria d'igualtat de gènere. Referent a això, el Secretari General de les 
Nacions Unides, a l'abril de 2020, va advertir que "els escassos avanços en matèria 
d'igualtat de gènere i drets de les dones aconseguits al llarg de les dècades estan en 
perill de retrocés com a conseqüència de la pandèmia de la COVID-19, instant els 
governs a què posin a les dones i les nenes en el centre dels seus esforços per a la 
recuperació ". Per a això va plantejar que "tots els plans de resposta a la COVID-19, així 
com tots els paquets i recursos per a la recuperació, han d'abordar els efectes en terme 
de gènere d'aquesta pandèmia". En concret, ONU Dones ha desenvolupat un resposta 
ràpida per mitigar l'impacte de la crisi de la COVID-19 sobre les dones i les nenes, així 
com per garantir que la recuperació a llarg termini les beneficiï, i per a això s'ha centrat en 
cinc prioritats: "Mitigar i reduir la violència de gènere, inclosa la violència domèstica; 
promoure que la protecció social i els paquets d'estímul econòmic serveixin a les dones i 
les nenes; fomentar que les persones donin suport i practiqui el repartiment equitatiu de la 
feina de cures; promoure que les dones i les nenes participin en la planificació i la presa 
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de decisions de la resposta de la COVID-19; garantir que les dades i mecanismes de 
coordinació incloguin la perspectiva de gènere ". 
 
Per tot això considerem que en aquests moments i especialment en aquest mes de 
novembre, a pocs dies del “Dia internacional de l’eliminació de la violència contra la 
dona”, que l'Ajuntament del Masnou hauria de formar part i col·laborar activament amb 
aquesta iniciativa d'ONU Dones, organització que gaudeix d'un reconeixement 
internacional i que visualitza les mesures concretes i específiques que duent a terme a 
municipis de tot el món, compartint-les i posant-les en comú perquè la lluita contra les 
violències i la desigualtat de gènere transcendeixi a l'àmbit del que és individual i el que 
és local i adquireixi una projecció internacional i col·lectiva, única esfera assumible per a 
la consecució real de la finalitat última que es pretén: l’eradicació de la desigualtat i de 
tota mena de violències que pateixen dones i nenes a tot el món. 
 
Per tot l'exposat, el grup municipal de Ciutadans - Partit de la Ciutadania, proposa 
l'aprovació dels següents acords: 
 
1- Que l'Ajuntament del Masnou s’adhereixi a el Programa d'ONU Dones 'Ciutats Segures 
i Espais Públics Segurs'. 
 
2- Comunicar l'acord a les associacions i entitats locals en l'àmbit de les dones. 
 
18. - Declaració institucional presentada pels grups municipals d'ERC i PSC amb 
motiu del 25 de novembre, Dia Internacional contra la violència envers les dones. 
 
La violència contra les dones és una realitat persistent i cruenta que es manifesta de 
formes diverses (sexual, econòmica, psicològica, institucional i simbòlica, entre d’altres). 
Aquestes violències són fruit del patriarcat, sistema social que situa a l’home en una 
posició dominant i superior envers les dones. Cal deconstruir la nostra societat per poder 
superar les desigualtats i crear noves formes de relació basades en la llibertat i la igualtat.  
 
És per això que ens hem dotat d'instruments pioners com la Llei catalana 5/2008, de 24 
d'abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista i la seva modificació Llei 
17/2020 i d'instruments judicials, d'anàlisis i protocols d'atenció especialitzada. Malgrat 
això, el nombre d'assassinats masclistes creix cada any, com ho demostra el cas recent 
de la violació d'una menor a Igualada o l'assassinat d'una dona en mans del seu fill a 
Ripoll.  
 
Ens cal abordar de manera prioritària les violències envers les dones mitjançant la 
implementació de polítiques públiques preventives que actuïn sobre les discriminacions i 
vulneracions dels drets humans de les dones, en concret i de totes les persones, sigui 
quina sigui la seva identitat sexual i de gènere, en general. És necessari sumar esforços i 
crear dinàmiques de treball cooperatiu que ens permetin crear conjuntament sistemes 
innovadors per erradicar definitivament la violència masclista que representa una greu 
vulneració dels drets humans i atempta contra la llibertat individual i la igualtat efectiva 
entre dones i homes.  
 
Volem municipis lliures de violències masclistes. Per tot això, el Grup Municipal d’ERC-
Acord pel Masnou i PSC-AM, demana que el Ple adopti els següents acords: 
 
PRIMER.- Condemnar els feminicidis i totes les e pressions de les violències masclistes 
manifestant el compromís de treballar per fer del nostre municipi un espai lliure de 
violències masclistes, dissenyant instruments específics per a la prevenció i la 
sensibilització en igualtat que ataqui des de l’origen la cultura patriarcal que atempta 
contra la vida i els drets de les dones.  
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SEGON.- Continuar treballant des dels ajuntaments per tal de reforçar les polítiques 
d'igualtat, actualitzant les eines i plans d'acció vigents per adaptar-los a les noves realitats 
locals i que contemplin totes les formes de violència masclista, així com els recursos 
d'atenció i prevenció existents en l'àmbit municipal.  
 
TERCER.- Manifestar el compromís per erradicar i actuar amb determinació contra 
qualsevol manifestació sexista i estereotipada a les activitats i espais culturals i d’oci que 
rebin el suport de l’Ajuntament.  
 

QUART.- Instar els organismes i institucions supramunicipals a vetllar per la igualtat 
d’oportunitats des de la perspectiva de gènere i la protecció de les dones i els infants en 
casos de violència masclista.  
 
CINQUÈ.- Comunicar aquest acord a tots els grups polítics del Parlament de Catalunya, 
al Departament d’Igualtats i Feminismes de la Generalitat de Catalunya, i difondre’l a la 
ciutadania del Masnou pels mitjans habituals. 
 
 


