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Aprovat per majoria absoluta 
 
Ple Municipal   
Data: 17 de juny de 2021 
Àrea: Alcaldia 
Departament: Alcaldia 
Expedient núm. X2020010935 

[firma] 
 
 
 
 
 

Títol de l’acord: 
 
Resolució d’al·legacions i aprovació definitiva de la denominació del passeig del 
Bellresguard. 
 
Text de l’acord: 
 
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. 
 
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. 
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En virtut de tot el que s’ha exposat, el Ple de la corporació adopta, per majoria 
absoluta, dels presents (20), els acords 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). 
 
 
Posicionament 
Els grups municipals d’ERC-AM-AM (9 regidors), Fem Masnou (2 regidors) i PSC-CP 
(3 regidors), hi voten a favor. 

 
El Grup Municipal de Cs (2 regidors), hi vota en contra. 

 
Els grups municipals de JxCAT-UNITS (3 regidors) i CUP-AMUNT (1 regidor), 
s’abstenen. 
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