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Assistència 

 
President: 
Sr. Jaume Oliveras i Maristany, Alcalde (ERC-AM-MES-AM) 
 
 
Tinents i tinentes d’alcalde: 
Sra. Sílvia Folch i Sánchez, tinenta d’alcalde primera (ERC-AM-MES-AM) 
Sr. Ricard Plana i Artús, tinent d’alcalde segon (ERC-AM-MES-AM) 
 
Regidors: 
Sra. Neus Tallada i Moliner, regidora (ERC-AM-MES-AM) 
Sr. Joaquim Fàbregas i Sagué, regidor (ERC-AM-MES-AM) 
Sr. Albert Alfaro i Giró, regidor (ERC-AM-MES-AM) 
Sr. Eduard Garcia Gebani, regidor (PDeCAT-UNIÓ) 
Sr. Jordi Matas Claramunt, regidor (PDeCAT-UNIÓ) 
Sra. Meritxell Blanch Daura, regidora (PDeCAT-UNIÓ) 
Sr. Romà López Bolart, regidor (PDeCAT-UNIÓ) 
Sr. Mercè Aznar Oliva, regidora (PDeCAT-UNIÓ) 
Sr. Francisco Avilés Salazar, regidor (C’s) 
Sra. Stella Parodi Barriga, regidora (C’s) 
Sr. Joan Fontcuberta Tort, regidor (C’s) 
Sra. Rosa Subirats i Naval, regidora (CUP-PA) 
Sr. Dídac Miró Busquets, regidor (CUP-PA) 
Sr. Màxim Fàbregas Añaños, regidor (ICV-EUiA-E) 
Sra. Elena Crespo Garcia, regidora (ICV-EUiA-E) s’incorpora a la sessió en el moment en 
què figura al cos de l’acta. 
Sr. Ernest Suñé Nicolás, regidor (PSC-CP) 
Sra. Mònica González Huerva, regidora (PSC-CP) 
Sr. Federico de las Heras Garrido, regidor (PP) 
 
 
Secretari general:  
Sr. Gustau Roca Priante 
 
Interventora: 
Sra. Mònica González Serra, s’incorpora a la sessió en el moment en què figura al cos de 
l’acta. 
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La presidència obre l’acte, s’hi despatxen els assumptes inclosos en l'ordre del dia tramès 
juntament amb la convocatòria i s’hi adopten els acords següents. 
 
1. - Aprovació, si escau, de l'esborrany de l'acta del Ple ordinari del 19 d'abril de 
2018. 
 
Les intervencions corresponents a aquest punt de l’ordre del dia es troben enregistrades a la videoacta. Es poden 
consultar a l’enllaç següent: 

 
http://videoacta.elmasnou.cat?meeting=video_201806211933430200_FH.mov&topic=1 
 
S’aprova l’acta del Ple ordinari de 19 de d’abril de 2018 per unanimitat, amb una correcció 
a la intervenció de la Sra. Stella Parodi, pàgina 24. 
 
2. - Informacions i comunicacions de l'Alcaldia 
 
Les intervencions corresponents a aquest punt de l’ordre del dia es troben enregistrades a la videoacta. Es poden 
consultar a l’enllaç següent: 
 

http://videoacta.elmasnou.cat?meeting=video_201806211933430200_FH.mov&topic=2 
 
3. - Donar compte dels decrets d'Alcaldia 
 
Les intervencions corresponents a aquest punt de l’ordre del dia es troben enregistrades a la videoacta. Es poden 
consultar a l’enllaç següent: 

 
http://videoacta.elmasnou.cat?meeting=video_201806211933430200_FH.mov&topic=3 
 

El secretari general dóna compte de la relació de decrets, tramitats electrònicament, 
que van del número 997 de data 11 de maig de 2018 al número 1.225 de data 13 
de juny de 2018. 
 
Resultat: El Ple en resta assabentat. 
 
4. - Ratificació del Decret d'Alcaldia amb número 1070, de data 24 de maig de 2018 
de nomenament dels representants dels Grups Municipals CUP-PA i PP al Consell 
de la Vila. 
 
Les intervencions corresponents a aquest punt de l’ordre del dia es troben enregistrades a la videoacta. Es poden 
consultar a l’enllaç següent: 

 
http://videoacta.elmasnou.cat?meeting=video_201806211933430200_FH.mov&topic=4 
 
Acord: 
 
“Vist el Decret d’Alcaldia amb número 1070, de data 24 de maig de 2018, en el qual es 
disposa textualment el següent: 
 

“Atès que el Pla de Participació Ciutadana 2012-2015, aprovat pel ple al juny de 2012, 
recollia el repte de millorar i impulsar els òrgans de participació del municipi i que, 
entre les diverses actuacions que s’hi incloïen per tal d’afrontar aquest repte, hi ha la 
creació d’un Consell de la Vila com a òrgan de participació general al municipi i de 
coordinació de les diferents instàncies de participació estables o temporals.  
 
Atès que per a la constitució del Consell de la Vila es va procedir al nomenament de 
les persones membres que n’havien de formar part.  
 
Atès que la presidència i les persones representants de cadascun dels grups 
municipals amb presència al consistori van ser nomenades mitjançant acord del ple 
ordinari de 23 de juliol de 2015.  

http://videoacta.elmasnou.cat/?meeting=video_201806211933430200_FH.mov&topic=1
http://videoacta.elmasnou.cat/?meeting=video_201806211933430200_FH.mov&topic=2
http://videoacta.elmasnou.cat/?meeting=video_201806211933430200_FH.mov&topic=3
http://videoacta.elmasnou.cat/?meeting=video_201806211933430200_FH.mov&topic=4
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Atès que en data 16 de novembre de 2017 el Ple de l’Ajuntament del Masnou va 
aprovar inicialment la modificació del Reglament del consell de la Vila, que va quedar 
automàticament elevat a definitiu en data 21 de febrer de 2018 amb la publicació del 
seu text refós al BOPB.  
 
Atès que en aquest text refós s’ha modificat l’article 8.c), de composició del plenari, de 
manera que el plenari està format, entre d’altres, per una persona representant, que no 
podrà ser membre de la corporació, de cadascun dels grups municipals amb presència 
al consistori.  
 
Atès que el reglament del Consell de la Vila dictamina, en el seu article 9.b), que les 
persones finalment proposades com a membres del Consell en representació dels 
Grups Municipals, seran escollides directament per cada grup municipal i òrgan de 
participació.  
 
Vist els correus electrònics de data 16 i 17 de maig de 2018 dels portaveus dels Grups 
Municipals CUP-PA i PP respectivament, en els quals ens comuniquen els 
representants suplents al Consell de la Vila d’aquests Grups Municipals, els quals no 
són membres de la corporació.  
 
Vist l’informe de la Cap de Gabinet d’Alcaldia de data 23 de maig de 2018.  
 
En virtut de tot això, i en ús de les facultats atribuïdes legalment,  
 
RESOLC:  
 
Primer. – Nomenar com a membres del Consell de la Vila com a representants 
suplents dels Grups Municipals CUP-PA i PP, fins a la fi del mandat, les persones 
següents:  
 
Grup Municipal CUP-PA:  
Suplent: Mireia Noy Oliveras  
 
Grup Municipal PP:  
Suplent: Miguel Jordán Ruiz 
 
Segon. - Ratificar els nomenaments de les persones del punt anterior al Ple de la 
Corporació, en aplicació del disposat a l’art. 9 del Text refós del Reglament del Consell 
de la Vila.  
 
Tercer. - Notificar aquesta resolució a les persones interessades.  
 
Quart. - Publicar aquesta resolució a l’e-Tauler i al portal de transparència municipal.” 

 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa. 
 
En virtut de tot el que s’ha exposat, el Ple de la corporació adopta, per unanimitat, dels 
presents (20), els acords següents:  
 
Únic. Ratificar el Decret d’Alcaldia amb número 1070, de data 24 de maig de 2018, en 
virtut del qual es nomenen les persones anteriorment citades al Consell de la Vila.” 
 
Resultat:  Aprovat per 20 vots a favor.  
 
Votació 
Els grups municipals d’ERC-AM-MES (6 regidors), PDeCAT-UNIÓ (5 regidors), C’s (3 
regidors), CUP-PA (2 regidors), ICV-EUiA-E (1 regidor), PSC-CP (2 regidors) i PP (1 
regidor) hi voten a favor. 
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5. - Ratificació del Decret d'Alcaldia amb número 1149, de data 4 de juny de 2018 de 
nomenaments dels representants de la ciutadania a títol individual al Consell de la 
Vila. 
 
Les intervencions corresponents a aquest punt de l’ordre del dia es troben enregistrades a la videoacta. Es poden 
consultar a l’enllaç següent: 
 

http://videoacta.elmasnou.cat?meeting=video_201806211933430200_FH.mov&topic=5 
 
Acord: 
 
“Vist el Decret d’Alcaldia amb número 1149, de data 4 de juny de 2018, en el qual es 
disposa textualment el següent: 
 

“Atès que el Consell de la Vila és el màxim òrgan permanent de participació ciutadana 
de caràcter consultiu, en el qual els representants de la ciutadania i els representants 
municipals debaten els assumptes públics estratègics, econòmics, socials, culturals i 
sostenibles de la vila.  
 
Atès que en data 16 de novembre de 2017 el Ple de l’Ajuntament del Masnou va 
aprovar inicialment la modificació del Reglament del Consell de la Vila, que va quedar 
automàticament elevat a definitiu en data 21 de febrer de 2018 amb la publicació del 
seu text refós al BOPB.  
 
Vist que en aquest text refós s’ha modificat l’article 9.d), de designació de membres del 
plenari, de manera que tots els membres representants de la ciutadania a títol 
individual seran escollits entre un llistat de ciutadans i ciutadanes que hagin manifestat 
prèviament la seva voluntat de participar-hi. El sorteig serà públic i realitzat per la 
secretaria i ratificat pel ple de la corporació.  
 
Vist el document de les bases del sorteig, redactat en data 10 de maig de 2018.  
 
Vist que el sorteig es va realitzar en data 22 de maig de 2018.  
 
Vist l’informe de la Cap de Gabinet d’Alcaldia de data 24 de maig de 2018.  
 
En virtut de tot això, i en ús de les facultats atribuïdes legalment,  
 
RESOLC:  
 
1. Nomenar membres representants de la ciutadania a títol individual per franges 
d’edat, fins a la fi de mandat, a les persones escollides mitjançant sorteig públic a les 
persones següents:  

 
Franja d’edat de 18 a 27 anys:  
 
Titular: Clàudia Coll Camacho  
Suplent: Pol Hinojosa Condeminas  
 
Franja d’edat de 28 a 37 anys:  
 
Titular: David Bello Larruy  
 
Franja d’edat de 38 a 47 anys:  
 
Titular: Laura Docampo Garcia  
Suplent: Lourdes Reixach Ramos  
 
 

http://videoacta.elmasnou.cat/?meeting=video_201806211933430200_FH.mov&topic=5
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Franja d’edat de 48 a 57 anys:  
 
Titular: Ferran Tàpia Sagalés  
Suplent: Nuria Campos Gómez  
 
Franja d’edat de 58 anys en endavant:  
 
Titular: Juana Giménez Casas  
Suplent: Joan Bertran Garcia  
 
2. Ratificar els nomenaments de les persones del punt anterior al Ple de la Corporació, 
en aplicació del disposat a l’art. 9 del Text Refós del Reglament del Consell de la Vila. 
  
3. Notificar aquesta resolució a les persones interessades.  
 
4. Publicar aquesta resolució a l’e-Tauler i al portal de transparència municipal.” 

 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa. 
 
En virtut de tot el que s’ha exposat, el Ple de la corporació adopta, per unanimitat, dels 
presents (20), els acords següents:  
 
Únic. Ratificar el Decret d’Alcaldia amb número 1149, de data 4 de juny de 2018, en virtut 
del qual es nomenen les persones anteriorment citades al Consell de la Vila.” 
 
Resultat:  Aprovat per 20 vots a favor.  
 

Votació 
Els grups municipals d’ERC-AM-MES (6 regidors), PDeCAT-UNIÓ (5 regidors), C’s (3 
regidors), CUP-PA (2 regidors), ICV-EUiA-E (1 regidor), PSC-CP (2 regidors) i PP (1 
regidor) hi voten a favor. 
 

5.1 Ratificació del Decret d'Alcaldia amb número 1274, de data 19 de juny de 2018 
de nomenament de la representant del Grup Municipal Ciutadans al Consell de la 
Vila 
 
Les intervencions corresponents a aquest punt de l’ordre del dia es troben enregistrades a la videoacta. Es poden 
consultar a l’enllaç següent: 

 

http://videoacta.elmasnou.cat?meeting=video_201806211933430200_FH.mov&topic=5.1 
 

El president sotmet a votació la urgència de la proposta. 
 
Resultat de la urgència: Aprovada per 20 vots a favor. 
 
Votació de la urgència:  
Els grups municipals d’ERC-AM-MES (6 regidors), PDeCAT-UNIÓ (5 regidors), C’s (3 
regidors), CUP-PA (2 regidors), ICV-EUiA-E (1 regidor), PSC-CP (2 regidors) i PP (1 
regidor) hi voten a favor. 
 
Acord: 
 
“Vist el Decret d’Alcaldia amb número 1274, de data 19 de juny de 2018, en el qual es 
disposa textualment el següent: 
 

“Atès que el Pla de Participació Ciutadana 2012-2015, aprovat pel ple al juny de 2012, 
recollia el repte de millorar i impulsar els òrgans de participació del municipi i que, 
entre les diverses actuacions que s’hi incloïen per tal d’afrontar aquest repte, hi ha la 
creació d’un Consell de la Vila com a òrgan de participació general al municipi i de 
coordinació de les diferents instàncies de participació estables o temporals. 

http://videoacta.elmasnou.cat/?meeting=video_201806211933430200_FH.mov&topic=5.1
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Atès que per a la constitució del Consell de la Vila es va procedir al nomenament de 
les persones membres que n’havien de formar part.  
 

Atès que la presidència i les persones representants de cadascun dels grups 
municipals amb presència al consistori van ser nomenades mitjançant acord del ple 
ordinari de 23 de juliol de 2015.  
 

Atès que en data 16 de novembre de 2017 el Ple de l’Ajuntament del Masnou va 
aprovar inicialment la modificació del Reglament del consell de la Vila, que va quedar 
automàticament elevat a definitiu en data 21 de febrer de 2018 amb la publicació del 
seu text refós al BOPB.  
 

Atès que en aquest text refós s’ha modificat l’article 8.c), de composició del plenari, de 
manera que el plenari està format, entre d’altres, per una persona representant, que no 
podrà ser membre de la corporació, de cadascun dels grups municipals amb presència 
al consistori.  
 

Atès que el reglament del Consell de la Vila dictamina, en el seu article 9.b), que les 
persones finalment proposades com a membres del Consell en representació dels 
Grups Municipals, seran escollides directament per cada grup municipal i òrgan de 
participació.  
 

Vist el correu electrònic de data 14 de juny de 2018 del portaveu del Grup Municipal 
Ciutadans, en el qual ens comunica el representant titular al Consell de la Vila d’aquest 
Grup Municipal, el qual no és membre de la corporació.  
 

Vist l’informe del Gerent de l’Ajuntament de data 18 de juny de 2018.  
 

En virtut de tot això, i en ús de les facultats atribuïdes legalment,  
 

RESOLC:  
 
Primer. – Nomenar com a membre del Consell de la Vila com a representant titular del 
Grup Municipal Ciutadans, fins a la fi del mandat, la persona següent:  
 
Grup Municipal Ciutadans:  
 
Titular: Felisa Nostal Donoso 
 
Segon. - Ratificar el nomenament de la persona del punt anterior al Ple de la 
Corporació, en aplicació del disposat a l’art. 9 del Text refós del Reglament del Consell 
de la Vila.  
 
Tercer. - Notificar aquesta resolució a les persones interessades.  
 
Quart. - Publicar aquesta resolució a l’e-Tauler i al portal de transparència municipal.” 

 
En virtut de tot el que s’ha exposat, el Ple de la corporació adopta, per unanimitat, dels 
presents (20), els acords següents:  
 
Únic. Ratificar el Decret d’Alcaldia amb número 1274, de data 19 de juny de 2018, en 
virtut del qual es nomena la persona anteriorment citada al Consell de la Vila. 
 
Resultat:  Aprovat per 20 vots a favor.  
 
Votació 
Els grups municipals d’ERC-AM-MES (6 regidors), PDeCAT-UNIÓ (5 regidors), C’s (3 
regidors), CUP-PA (2 regidors), ICV-EUiA-E (1 regidor), PSC-CP (2 regidors) i PP (1 
regidor) hi voten a favor. 
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6. - Donar compte informe d'Intervenció d'avaluació del compliment d'objectius de 
la LO 2/2012 respecte al seguiment del primer trimestre del pressupost 2018 amb 
motiu de la seva remissió al Ministeri d’Hisenda i Funció Pública. 
 
Les intervencions corresponents a aquest punt de l’ordre del dia es troben enregistrades a la videoacta. Es poden 
consultar a l’enllaç següent: 

 
http://videoacta.elmasnou.cat?meeting=video_201806211933430200_FH.mov&topic=6 
 
Acord: 
 
“Primer. Donar compte informe d’Intervenció d’avaluació del compliment dels objectius de 
la LO 2/2012, de 27 d’abril d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, respecte 
al seguiment del primer trimestre del pressupost 2018.  
 
Segon. Donar compte de la comunicació de les dades sobre l’execució del primer 
trimestre del pressupost 2018 al Ministeri d’Hisenda i Funció Pública.” 
 
Resultat:  En resten assabentats. 
 
7. - Nomenament Jutge de Pau substitut 
 
Les intervencions corresponents a aquest punt de l’ordre del dia es troben enregistrades a la videoacta. Es poden 
consultar a l’enllaç següent: 

 
http://videoacta.elmasnou.cat?meeting=video_201806211933430200_FH.mov&topic=7 
 
Acord: 
 
“En la sessió plenària ordinària del dia 23 de juliol de 2015 es va acordar efectuar 
proposta de nomenament pel càrrec de Jutge de Pau substitut, pel termini de quatre 
anys, al senyor Francesc Xavier Serra Vigil. 
 
En data 16 de febrer de 2016 la Comissió de la Sala de Govern del Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya va acordar el nomenament pel càrrec de Jutge de Pau substitut del 
Masnou del Senyor Francesc Xavier Serra i Vigil. 
 
Arrel de la defunció del Jutge de Pau titular, i previ període de presentació de 
candidatures, en la sessió plenària ordinària del dia 25 de gener de 2018 es va acordar 
efectuar proposta de nomenament pel càrrec de Jutge de Pau titular, pel termini de quatre 
anys, al senyor Francesc Xavier Serra Vigil. 
 
En data 6 de març de 2018 la Comissió de la Sala de Govern del Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya va acordar el nomenament pel càrrec de Jutge de Pau titular del 
Masnou del senyor Francesc Xavier Serra i Vigil per un període de 4 anys. 
 
Vist que va quedar vacant el càrrec de Jutge de Pau substitut del Masnou i que es van 
iniciar els tràmits per a un nou nomenament.  
 
Vist el que disposa la Llei orgànica del poder judicial, de data 1 de juliol de 1985, en els 
articles 99 al 103, i el Reglament 3/1995, de 7 de juny de 1995 de Jutges de Pau. 
 
Vist l’anunci publicat en el BOPB amb data 10 de maig de 2018 pel que s’informava de 
l’inici dels tràmits per al nomenament de Jutge/ssa de Pau substitut/a, condicions  i  
termini de presentació de sol·licituds per part dels interessats. 
 
Vist el certificat de l’Oficina d’Atenció al Ciutadà d’aquest Ajuntament, manifestant que 
únicament s’ha presentat el següent interessat: 
 

- Sr. Joan Valls Guzman 
 

http://videoacta.elmasnou.cat/?meeting=video_201806211933430200_FH.mov&topic=6
http://videoacta.elmasnou.cat/?meeting=video_201806211933430200_FH.mov&topic=7
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Estudiada la sol·licitud presentada i la seva idoneïtat per a exercir el càrrec de Jutge de 
Pau substitut, i considerant que reuneix els requisits legals. 
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa. 
 
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. Fer proposta de nomenament pel càrrec de Jutge de Pau substitut, pel termini de 
quatre anys, al senyor Joan Valls Guzman. 
 
Segon. Trametre el present acord al Jutge Degà de Primera Instància i Instrucció de 
Mataró, qui ho elevarà a la Sala de Govern del Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya.  
 
Tercer. Notificar el present acord a la persona interessada.” 
 
Resultat:  Aprovat per 20 vots a favor.  
 
Votació 
Els grups municipals d’ERC-AM-MES (6 regidors), PDeCAT-UNIÓ (5 regidors), C’s (3 
regidors), CUP-PA (2 regidors), ICV-EUiA-E (1 regidor) i PSC-CP (2 regidors) hi voten a 
favor. 
 
El Grup Municipal del i PP (1 regidor) s’absté. 
 
8. - Festes locals per a l'any 2019 
 
Les intervencions corresponents a aquest punt de l’ordre del dia es troben enregistrades a la videoacta. Es poden 
consultar a l’enllaç següent: 

 
http://videoacta.elmasnou.cat?meeting=video_201806211933430200_FH.mov&topic=8 
 
Acord: 
 
“En data 16 de març de 2018, l’Ajuntament va rebre ofici del Departament de Treball, 
Afers Socials i Famílies a través de la plataforma EACAT, en relació amb l’avançament 
de la proposta de les festes locals per a l’any 2019. 
 
Les festes locals no podran coincidir amb les que ha marcat la Generalitat de Catalunya i 
que s’indiquen a continuació, malgrat que estan pendents d’aprovació i publicació: 
 

- 1 de gener  Cap d’any 
- 19 d’abril  Divendres Sant 
- 22 d’abril  Dilluns de Pasqua Florida 
- 1 de maig  Festa del Treball 
- 24 de juny  Sant Joan 
- 15 d’agost  L’Assumpció 
- 11 de setembre Diada Nacional de Catalunya 
- 12 d’octubre  Festa Nacional d’Espanya 
- 1 de novembre Tots Sants 
- 6 de desembre Dia de la Constitució 
- 25 de desembre Nadal 
- 26 de desembre Sant Esteve 

 
D’acord amb l’article 46 del Reial Decret 2001/1983, de 28 de juliol, sobre regulació de la 
jornada de treball, jornades especials i descansos, les dues festes locals han d’ésser 
determinades per l’autoritat laboral competent, a proposta del Ple de l’Ajuntament, i 
publicades en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i, en tot cas, en el Butlletí 
Oficial de la Província de Barcelona.  

http://videoacta.elmasnou.cat/?meeting=video_201806211933430200_FH.mov&topic=8


Acta del Ple de l'Ajuntament del Masnou Sessió núm. PLE2018000008  21 de juny de 2018 

 

10 

 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa. 
 
En virtut de tot el que s’ha exposat, el Ple de la corporació adopta, per unanimitat, dels 
presents (20), els acords següents:  
 
Primer. Fixar com a festes locals de la vila del Masnou, per a l’any 2019, el dia 10 de juny 
(dilluns de Pasqua Granada) i el dia 29 de juny (festivitat de Sant Pere). 
 
Segon. Comunicar aquesta resolució al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies 
de la Generalitat de Catalunya, per tal de quedar inclosos en el proper calendari laboral 
de festes.” 
 
Resultat:  Aprovat per 20 vots a favor.  
 
Votació 
Els grups municipals d’ERC-AM-MES (6 regidors), PDeCAT-UNIÓ (5 regidors), C’s (3 
regidors), CUP-PA (2 regidors), ICV-EUiA-E (1 regidor), PSC-CP (2 regidors) i PP (1 
regidor) hi voten a favor. 
 
9. - Atorgament de poders generals per a procediments jurisdiccionals a 
procuradors i advocats, als efectes de la representació i defensa de l’Ajuntament 
del Masnou davant de jutjats i tribunals. 
 
Les intervencions corresponents a aquest punt de l’ordre del dia es troben enregistrades a la videoacta. Es poden 
consultar a l’enllaç següent: 

 

http://videoacta.elmasnou.cat?meeting=video_201806211933430200_FH.mov&topic=9 
 

Acord: 
 
“Vista la relació de poders generals atorgats a favor de procuradors i advocats, per a la 
representació i defensa de l’Ajuntament del Masnou en procediments jurisdiccionals, es fa 
necessària la seva actualització, ja que els primers poders que consten son de l’any 1986 
i els últims que es varen atorgar son de data 13 de juliol de 2009. S’acompanya l’annex 1 
amb la relació dels poders de referència. 
 
De conformitat amb allò previst a l’article 543.1 de la Llei Orgànica 6/1985, d’1 de juliol, 
del Poder Judicial (LOPJ), per remissió de l’article 54.4 del Reial Decret Legislatiu 
781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de les disposicions vigents en 
matèria de règim local (TRRL), la representació de les parts en tot tipus de processos 
correspon exclusivament als procuradors, excepte quan la llei autoritzi una altra cosa. 
 
Vist l’informe del Secretari general.  
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa. 
 
En virtut de tot el que s’ha exposat, el Ple de la corporació adopta, per unanimitat, dels 
presents (20), els acords següents:  
 
Primer. ATORGAR poders generals per a procediments jurisdiccionals a favor dels 
advocats i procuradors següents: 
 
Advocats: 

a) Sr. Antoni Martí Fàbregas i Sr. Manuel Martí Fàbregas del Col·legi d’Advocats de 
Mataró. 

b) Sr. Joan-Joaquim Folch i Ortega i Sr. Jordi Robert Rodríguez del Col·legi 
d’Advocats de Barcelona.  

c) Sr. Pere-Joan Torrent i Ribert del Col·legi d’Advocats de Tarragona. 
 

http://videoacta.elmasnou.cat/?meeting=video_201806211933430200_FH.mov&topic=9
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Procuradors:  
a) Mataró: Sr. Samuel Domínguez Tejada i Sra. Sílvia Roig Serrano. 
b) Barcelona: Sra. Melània Serna Sierra, Sr. Samuel Domínguez Tejada i Sra. 

Francesca Bordell Sarró.  
c) Madrid: Sr. Antonio Sorribes Calle, Sr. Pablo Sorribes Calles, Sr. Rosa Sorribes 

Calle i Sr. Juan Antonio García San Miquel y Orueta. 
 
Segon. NOTIFICAR aquest acord als advocats i procuradors abans relacionats.  
 
Tercer. FACULTAR a l’Alcalde per a elevar a públic davant d’un dels notaris del Masnou 
l’atorgament de poders generals del punt primer.” 
 
Resultat:  Aprovat per 20 vots a favor.  
 
Votació 
Els grups municipals d’ERC-AM-MES (6 regidors), PDeCAT-UNIÓ (5 regidors), C’s (3 
regidors), CUP-PA (2 regidors), ICV-EUiA-E (1 regidor), PSC-CP (2 regidors) i PP (1 
regidor) hi voten a favor. 
 
10. - Aprovació inicial de la modificació de l’apartat 29.5 de les Bases d’execució 
del pressupost de subvencions nominatives a atorgar pel procediment de 
concessió directa, exercici 2018. 
 
Les intervencions corresponents a aquest punt de l’ordre del dia es troben enregistrades a la videoacta. Es poden 
consultar a l’enllaç següent: 

 

http://videoacta.elmasnou.cat?meeting=video_201806211933430200_FH.mov&topic=10 
 

Acord: 
 
“Vist l’informe tècnic incorporat a l’expedient, en la qual es proposa que es presenti al Ple 
la modificació de l’apartat 29.5 de les Bases d’execució del pressupost de subvencions 
nominatives de promoció econòmica, a atorgar pel procediment de concessió directa per 
aquest exercici 2018, aprovades per sessió plenària del dia 25 de gener de 2018. 
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa. 
 
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. Aprovar inicialment la modificació de les subvencions nominatives i atorgades pel 
procediment de concessió directa, aprovades en sessió plenària de data 25 de gener de 
2018, en aplicació de l’article 22.2 a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions i de l’article 11 de l’ordenança general de subvencions de l’Ajuntament del 
Masnou, que a continuació es relacionen en el sentit de: 
 

 Incloure: 

Beneficiari Concepte Import 

Federació del Comerç Ajut XGL 2018. Codi 18/Y/256623 5.000,00 € 

 
Segon. Sotmetre a informació pública el present acord pel termini de quinze dies hàbils, a 
fi que s’hi puguin presentar al·legacions i reclamacions, mitjançant la inserció dels 
anuncis corresponents al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, al Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya, a un dels mitjans de comunicació escrita diària, a la publicació 
“El Masnou Viu” i al tauler d’edictes electrònic de l’Ajuntament. El termini d’informació 
pública començarà a comptar a partir de l’endemà del dia de la publicació de l’anunci al 
BOPB. 
 
 

http://videoacta.elmasnou.cat/?meeting=video_201806211933430200_FH.mov&topic=10
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L’expedient es podrà consultar al departament de Promoció Econòmica de l’Ajuntament 
del Masnou, situat a l’Edifici Centre, carrer d’Itàlia, 50, 08320 El Masnou (Barcelona), de 
dilluns a divendres de 8:30 a 14:00 hores i al tauler d’edictes electrònic de l’Ajuntament. 
 
Tercer. Disposar que, si no es formula cap al·legació ni reclamació durant el termini 
d’informació pública i d’audiència, la modificació de l’apartat 29.5 de les Bases d’Execució 
del pressupost de subvencions nominatives a atorgar pel procediment de concessió 
directa de l’exercici 2018, que ara s’aprova inicialment, quedarà aprovat definitivament 
sense necessitat de cap tràmit ulterior, i es procedirà directament a la seva publicació.” 
 
Resultat:  Aprovat per 20 vots a favor.  
 
Votació 
Els grups municipals d’ERC-AM-MES (6 regidors), PDeCAT-UNIÓ (5 regidors), C’s (3 
regidors), ICV-EUiA-E (1 regidor), PSC-CP (2 regidors) i PP (1 regidor) hi voten a favor. 
 
El Grup Municipal de la CUP-PA (2 regidors) s’absté. 
 
11. - Rectificació de l’error material en l’acord d’aprovació inicial de la modificació 
de l’apartat 29.5 de les Bases d’Execució del pressupost de subvencions 
nominatives a atorgar pel procediment de concessió directa, exercici 2018. 
 
Les intervencions corresponents a aquest punt de l’ordre del dia es troben enregistrades a la videoacta. Es poden 
consultar a l’enllaç següent: 

 
http://videoacta.elmasnou.cat?meeting=video_201806211933430200_FH.mov&topic=11 
 
Acord: 
 
“Vist que en data 17 de maig de 2018, el Ple de l’Ajuntament va aprovar inicialment la 
modificació de l’apartat 29.5 de les Bases d’Execució del pressupost de subvencions 
nominatives d’acció social per a l’any 2018. 
 
Vist que, amb posterioritat a l’adopció de l’acord d’aprovació inicial, s’ha detectat un error 
en el punt primer de la part dispositiva de l’acord. 
 
Vist l’informe de la tècnica d’acció social de data 28 de maig de 2018. 
 
Vist el que determina l’article 109.2 de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, del procediment 
administratiu comú a les administracions públiques, en relació a la rectificació dels errors 
materials, de fet o aritmètics. 
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa. 
 
En virtut de tot el que s’ha exposat, el Ple de la corporació adopta, per majoria absoluta, 
dels presents (20), els acords següents: 
 
Únic. Corregir l’error material existent en el punt primer de la part dispositiva de l’acord 
d’aprovació inicial de la modificació de les subvencions nominatives i atorgades pel 
procediment de concessió directa, exercici 2018, com segueix: 
 
On diu: 

 Rectificar l’import 
 

Beneficiari Concepte Import Import rectificat 

Fons Català de 
Cooperació al 
Desenvolupament  
 

Suport a projectes 
de solidaritat i 
cooperació 

           35.000 €           33.750 € 

 

http://videoacta.elmasnou.cat/?meeting=video_201806211933430200_FH.mov&topic=11
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 Incloure  
 

Beneficiari Concepte Import 

El Masnou amb el 
Sàhara  

Pagament 25% subvenció 2017   1.250 € 

 
Ha de dir: 
 

 Rectificar l’import 
 

Beneficiari Concepte Import Import rectificat 
Fons Català de 
Cooperació al 
Desenvolupament  
 

Suport a projectes 
de solidaritat i 
cooperació 

           35.000 €           34.000 € 

 

 Incloure  
 

Beneficiari Concepte Import 
El Masnou amb el 
Sàhara  

Pagament 25% subvenció 2016   1.000 € 

“ 
Resultat:  Aprovat per 20 vots a favor.  
 
Votació 
Els grups municipals d’ERC-AM-MES (6 regidors), PDeCAT-UNIÓ (5 regidors), C’s (3 
regidors), ICV-EUiA-E (1 regidor), PSC-CP (2 regidors) i PP (1 regidor) hi voten a favor. 
 
El Grup Municipal de la CUP-PA (2 regidors) s’absté. 
 
12. - Aprovació del Pla d'accions 2018 del Pla Municipal de Prevenció de 
Drogodependències 2015-2019 
 
Les intervencions corresponents a aquest punt de l’ordre del dia es troben enregistrades a la videoacta. Es poden 
consultar a l’enllaç següent: 

 
http://videoacta.elmasnou.cat?meeting=video_201806211933430200_FH.mov&topic=12 
 
Acord: 
 
“Atès que en data 22 d’abril de 2015, el Ple Municipal va aprovar el II Pla Municipal de 
Prevenció de Drogodependències 2015-2019 (PMPD 2015-2019). 
 
Atès que en el mateix Ple es va acordar que la Comissió Informativa de Comunitat i 
Persones, seria la comissió política encarregada del seguiment d’aquest Pla i que una de 
les seves funcions és aprovar el Pla d’acció anual, segons la proposta de la Comissió 
tècnica. 
 
Atès que el grup motor del PMPD 2015-2019 ha elaborat el Pla d’Accions 2018, tenint en 
compte l’avaluació realitzada del Pla d’accions 2017 i els resultats del treball realitzat 
juntament amb la comissió tècnica. 
 
Atès que en data 9 de maig de 2018, els grups municipals del PSC i d’ICV-EUiA, van 
presentar a la Comissió tècnica del PMPD, esmenes a la proposta del Pla d’accions 2018 
i que un cop valorades i treballades, es va modificar el primer document Pla d’accions 
2018 incorporant les esmenes acceptades quedant el document Pla d’accions 2018 (v.2). 
 

http://videoacta.elmasnou.cat/?meeting=video_201806211933430200_FH.mov&topic=12
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Atès que, pel que fa al document d’avaluació del Pla d’accions 2017, s’ha complementat 
amb les memòries de les entitats Projecte Home i PDS, a les que s’afegeixen els models 
de qüestionaris d’avaluació de les activitats de cada entitat. 
 
Vist el Pla Municipal de Prevenció de Drogodependències 2015-2019. 
 
Vist el document Avaluació del Pla d’accions 2017 (Memòria), i les memòries 2017 de 
projecte Home i PDS. 
 
Vist el document Pla d’Accions 2018 (v.2). 
 
Vist l’informe de la Tècnica de Salut Pública de data 1 de juny de 2018, de justificació de 
l’aprovació del Pla d’Accions 2018 (v.2) del Pla Municipal de Prevenció de 
Drogodependències 2015-2019. 
   
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa. 
 
En virtut de tot el que s’ha exposat, el Ple de la corporació adopta, per unanimitat, dels 
presents (20), els acords següents:  
 
Únic. Aprovar el Pla d’Accions 2018 (v.2) del Pla Municipal de Prevenció de 
drogodependències 2015-2019.” 
 
Resultat:  Aprovat per 20 vots a favor.  
 

Votació 
Els grups municipals d’ERC-AM-MES (6 regidors), PDeCAT-UNIÓ (5 regidors), C’s (3 
regidors), CUP-PA (2 regidors), ICV-EUiA-E (1 regidor), PSC-CP (2 regidors) i PP (1 
regidor) hi voten a favor. 
 

13. - Projecte "Entorn sense fum" 
 
Les intervencions corresponents a aquest punt de l’ordre del dia es troben enregistrades a la videoacta. Es poden 
consultar a l’enllaç següent: 

 

http://videoacta.elmasnou.cat?meeting=video_201806211933430200_FH.mov&topic=13 
 

Acord: 
 

“Atès que l’ús de tabac és la primera causa de pèrdua de salut i de mortalitat prematura i 
evitable. 
 
Atès que nombrosos estudis han posat de manifest que 9 de cada 10 fumadors s’inicien 
en l’ús del tabac abans dels 18 anys, de manera que és especialment important evitar 
l’inici del tabaquisme durant l’adolescència. 
 
Atès que la introducció de mesures legislatives de control del tabac ha contribuït a la 
reducció de l’exposició a ambients contaminats per fum de tabac en espais públics 
tancats.  
 
Atès que alguns dels entorns on actualment no està prohibit fumar inclouen espais 
particularment sensibles perquè s’hi porten a terme activitats relacionades amb l’educació 
i la promoció de comportaments saludables o perquè són freqüentats per menors. Com 
per exemple, els accessos a les escoles situats fora del recinte escolar o els centres 
esportius a l’aire lliure on es realitzen activitats esportives adreçades a infants i 
adolescents.  
 
Atès que en els entorns d’aquestes característiques, resulta especialment important 
aconseguir eradicar completament o minimitzar l’ús del tabac, al mateix temps que 
s’impulsen altres mesures orientades a reduir l’inici del tabaquisme i a protegir la població 
de l’exposició al fum ambiental de tabac. 

http://videoacta.elmasnou.cat/?meeting=video_201806211933430200_FH.mov&topic=13
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Atès que el projecte “Entorn sense fum” és un projecte comunitari d’àmbit municipal que 
la Secretaria de Salut Pública de la Generalitat de Catalunya ofereix als Ajuntaments que 
el vulguin implantar en els seu municipi, l’objectiu del qual és prevenir l’inici del consum 
de tabac i l’exposició al fum ambiental de tabac en la població infantil i jove.  
 
Vist el document Projecte “Entorn sense fum”. 
 
Vist l’informe de la Tècnica de Salut Pública de data 1 de juny de 2018, de justificació de 
l’aprovació del Projecte “Entorn sense fum”. 
 
Vist el manifest signat pels centres educatius del Masnou que s’han adherit al projecte 
“Entorn sense fum”. 
 
Atès que l’Ajuntament del Masnou té interès en realitzar activitats de prevenció del 
consum de tabac a la ciutadania que s’emmarquin dins del Pla Municipal de Prevenció de 
Drogodependències 2015-2019. 
 
Vist el dictamen desfavorable de la Comissió Informativa. 
 
En virtut de tot el que s’ha exposat, el Ple de la corporació adopta, per unanimitat, dels 
presents (21), els acords següents:  
 
Únic. Aprovar el Projecte “Entorn sense fum”.”  
 
A les 20.30 hores, s’incorpora a la sessió la Sra. Elena Crespo. 
 
Resultat:  Aprovat per 21 vots a favor.  
 
Votació 
Els grups municipals d’ERC-AM-MES (6 regidors), PDeCAT-UNIÓ (5 regidors), C’s (3 
regidors), CUP-PA (2 regidors), ICV-EUiA-E (2 regidors), PSC-CP (2 regidors) i PP (1 
regidor) hi voten a favor. 
 
14. - Aprovació inicial de les Bases especifiques reguladores de la concessió 
d'ajuts econòmics individuals a joves estudiants del Masnou per al Transport per al 
curs 2018-2019 
 
 Les intervencions corresponents a aquest punt de l’ordre del dia es troben enregistrades a la videoacta. Es poden 
consultar a l’enllaç següent: 

 

http://videoacta.elmasnou.cat?meeting=video_201806211933430200_FH.mov&topic=14 
 
Acord: 
 
“L’Ajuntament del Masnou és conscient de la càrrega econòmica que per a moltes 
famílies de joves estudiants comporta la continuació de la seva formació acadèmica 
mitjançant els estudis post-obligatoris, i especialment tenint en compte que un cop 
finalitzat el batxillerat els nostres joves es veuen obligats a desplaçar-se fora del nostre 
municipi a seguir la seva formació universitària. Així doncs, per ajudar a les famílies dels 
joves estudiants, s’ha valorat la necessitat d’habilitar recursos que ajudin als estudiants 
amb més dificultats a pal·liar les despeses en els seus desplaçaments als centres 
d’ensenyament on cursen els seus estudis.  
 
L’objecte d’aquestes bases és col·laborar amb les despeses de desplaçament que tenen 
les famílies dels estudiants del Masnou quan cursen estudis universitaris i de cicles 
formatius de grau mig i superior, d’especialitats que no estiguin ofertades al nostre 
municipi, a través de la concessió d’ajuts públics per al finançament del cost del 
desplaçament.  
 

http://videoacta.elmasnou.cat/?meeting=video_201806211933430200_FH.mov&topic=14
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Atès que la concessió de subvencions municipals a persones físiques i entitats públiques 
i privades per a l’any 2018 i posteriors es regula pel que estableixen la Llei 38/2003, de 
17 de novembre, General de Subvencions, el seu Reglament, aprovat pel Reial Decret 
887/2006, de 21 de juliol, l’Ordenança general de subvencions de l’Ajuntament del 
Masnou, aprovada definitivament en data 23 de febrer de 2011.  
 
Vist l’informe favorable emès en data 28 de març de 2018 per la tècnica de Mobilitat i Via 
Pública sobre l’aprovació de les bases reguladores per a la concessió d’ajuts en forma de 
beques individuals al transport a alumnes residents al Masnou que cursen estudis post 
obligatoris.  
 
Vist que aquestes bases defineixen els procediments de sol·licitud, tramitació, concessió i 
cobrament dels ajuts en forma de beques pel transport.  
 
Vistos els informes favorables emesos per la tècnica de Mobilitat i Via Pública: en data 17 
de maig de 2018  sobre la incorporació de les esmenes dels diferents grups municipals a 
les bases reguladores per a la concessió d’ajuts en forma de beques individuals al 
transport a alumnes residents al Masnou que cursen estudis post obligatoris, en data 13 
de juny sobre la correcció d’errors tipogràfics detectats a les bases i en data 13 de juny 
de 2018 sobre la motivació de la inclusió de la proposta a la comissió informativa de 
Territori per la sessió del Ple de juny de 2018. 
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa. 
 
En virtut de tot el que s’ha exposat es proposa, al Ple de la corporació, l’adopció dels 
acords següents:  
 
Primer. APROVAR inicialment les bases específiques reguladores de la concessió d’ajuts 
econòmics individuals a joves estudiants del Masnou per al transport.  
 
Segon. SOTMETRE a informació pública el present acord i les bases específiques pel 
termini de trenta dies hàbils, a fi que s’hi puguin presentar al·legacions i reclamacions, 
mitjançant la inserció dels anuncis corresponents al Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al tauler d’edictes electrònic de 
l’Ajuntament. El termini d’informació pública començarà a comptar a partir de l’endemà 
del dia de la publicació de l’anunci al BOPB.  
 
Tercer. DISPOSAR que, si no s’hi formula cap al·legació ni reclamació durant el termini 
d’informació pública, les bases especifiques reguladores de la concessió d’ajuts 
econòmics individuals a joves estudiants del Masnou per al transport que ara s’aproven 
inicialment, quedaran aprovades definitivament sense necessitat de cap tràmit ulterior, i 
es procedirà directament a la seva publicació.” 
 
El president sotmet a votació les esmenes presentades pel Grup Municipal del PSC-CP 
 
Resultat: Les esmenes queden aprovades per 12 vots a favor i 9 vots en contra. 
 
Votació: 
Els grups municipals PDeCAT-UNIÓ (5 regidors), C’s (3 regidors), ICV-EUiA-E (2 
regidors) i PSC-CP (2 regidors) hi voten a favor. 
Els grups municipals d’ERC-AM-MES (6 regidors), CUP-PA (2 regidors) i PP (1 regidor) hi 
voten en contra. 
 
Resultat: Retirat. 
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15.- Aprovació inicial de la Modificació puntual del PGOU en el sector 10 Llevant La 
Colomina 
 
Les intervencions corresponents a aquest punt de l’ordre del dia es troben enregistrades a la videoacta. Es poden 
consultar a l’enllaç següent: 

 
http://videoacta.elmasnou.cat?meeting=video_201806211933430200_FH.mov&topic=15 
 
Resultat: Retirat. 
 
Aprovació inicial de la Modificació puntual del PGOU en el sector 10 Llevant La 
Colomina 
 
Les intervencions corresponents a aquest punt de l’ordre del dia es troben enregistrades a la videoacta. Es poden 
consultar a l’enllaç següent: 

 
http://videoacta.elmasnou.cat?meeting=video_201806211933430200_FH.mov&topic=15 
 
El president sotmet a votació la urgència de la proposta. 
 
Resultat de la urgència: Aprovada per 11 vots a favor, 7 vots en contra i 1 vot 
d’abstenció. 
 
Votació de la urgència:  
Els grups municipals d’ERC-AM-MES (6 regidors), CUP-PA (2 regidors), PSC-CP (2 
regidors) i PP (1 regidor) hi voten a favor. 
 
Els grups municipals del PDeCAT-UNIÓ (5 regidors) i ICV-EUiA-E (2 regidors)  hi voten 
en contra. 
 
El Grup Municipal de C’s (3 regidors) s’absté. 
 
Acord: 
 
“Vista la documentació relativa a la Modificació Puntual del Pla General d’Ordenació en 
l’àmbit de La Colomina, presentada en el Registre general de l’Ajuntament amb data 29 
de maig de 2018, pel senyor (.../...), en representació de la mercantil SPV REOCO 1, SL.  
 
Atès que, segons consta en la memòria del document, l’objectiu que es pretén assolir 
amb aquesta Modificació del Pla General és el canvi de qualificació urbanística i 
paràmetres d’ordenació d’un àmbit discontinu situat en el sector de La Colomina, que 
permet l’ampliació de l’àrea existent destinada a equipament en l’entorn immediat.  
 
Vist l’informe favorable emès per l’arquitecte municipal amb data 29 de maig de 2018, en 
el qual es manifesta textualment el següent:  
 
“En data 29 de maig de 2018, (.../...), en representació SPV REOCO 1 SL ha presentat el 
document Modificació puntual del PGO en el sector 10-Llevant, redactat per l’arquitecte 
Albert Blanch Segarra. 
  
Legislació de referència:  
Dl 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la llei d’urbanisme.  
Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el text refós de la llei d’urbanisme.  
 
Planejament general de referència  
Text refós del PGO del Masnou, aprovat definitivament per la Comissió Territorial 
d’Urbanisme de Barcelona en data 12 de maig de 2011 i publicat al DOGC en data 14 de 
maig de 2012.  
 
 

http://videoacta.elmasnou.cat/?meeting=video_201806211933430200_FH.mov&topic=15
http://videoacta.elmasnou.cat/?meeting=video_201806211933430200_FH.mov&topic=15
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Concurrència dels interessos públics i privats  
La modificació proposada justifica la concurrència d’interessos públics i privats. Mitjançant 
la nova ordenació prevista es qualifica una part important de sòl com a equipament 
públic, mentre que pel que fa al sistema d’espais lliures, la reserva és superior a 
l’establerta als estàndards de la LUC.  
 
Valoració de la proposta  
La iniciativa privada de la Modificació puntual del PGO es justifica en compliment de 
l’article 101.3 del DL 1/2010.  
 
Es proposa una modificació de les condicions d’ordenació urbanística dins de l’àmbit del 
Pla parcial 10-Llevant. Aquest pla parcial està aprovat i urbanitzat i s’ha completat la 
gestió urbanística integrada, de manera que es tracta de sòl urbà consolidat.  
 
La modificació proposada afecta un àmbit discontinu, format per les parcel·les B-2 i B-5.  
 
Es proposa qualificar la totalitat de la parcel·la B-2 com a sistemes d’espais lliures i 
equipament i traslladar tota la edificabilitat prevista en aquesta parcel·la a la parcel·la B-5, 
amb canvi d’ús a residencial plurifamiliar i un increment de la densitat de 6 habitatges 
amb un màxim de planta baixa i dues plantes pis. A la vegada, el sòl qualificat com a 
sistema d’espais lliures de la parcel·la B-5 es trasllada a la B-2, restant tota aquesta 
parcel·la amb qualificació de volumetria específica, clau C-6.  
 
És d’aplicació el supòsit establert per la disposició addicional segona, apartat 3 de la 
LUC, per la qual cosa, es tracta d’una actuació aïllada de dotació.  
 
Es delimita un polígon d’actuació urbanística per la gestió urbanística integrada de la 
modificació proposada.  
 
Pel que fa a les cessions, es preveu una dotació superior als estàndars establerts a 
l’article 100 de la LUC.  
 
Pel que fa a la cessió d’aprofitament, es preveu que la cessió del 10% de l’increment 
d’aprofitament urbanístic, se substituirà pel seu equivalent econòmic, el qual està justificat 
en l’informe de viabilitat econòmica presentat.  
 
Pel que fa a l’ordenació, es proposa que la configuració dels volums previstos a la 
parcel·la C-6 eviti en tot moment l’efecte pantalla, de manera que s’estableixen dues 
alternatives d’ordenació de l’edificació, amb dos o tres volums, amb longituds màximes i 
distàncies mínimes entre ells.  
 
Pel que fa a la documentació presentada, aquesta s’ajusta al que determinen la LUC i el 
RLUC.  
 
No obstant això, abans de l’aprovació inicial, el promotor haurà de presentar el document 
comprensiu que determina l’article 8 de la LUC.  
 
Conclusions:  
Per tot allò exposat, el tècnic que subscriu informa favorablement el document d’avanç de 
pla parcial presentat.  
 
Abans de l’aprovació inicial, el promotor haurà de presentar el document comprensiu que 
determina l’article 8 de la LUC”.  
 
Vist l’informe jurídic sobre tramitació emès amb data 5 de juny de 2018 per la tècnica de 
gestió de l’Àrea de Territori, amb el vist i plau del secretari general de l’Ajuntament, en el 
qual es posa de manifest que pot procedir-se a l’aprovació inicial de l’esmentada 
modificació puntual de Pla General, seguint el mateix procediment que per a l’aprovació 
del Pla General, de conformitat amb el que preveu l’article 96 del Text refós de la Llei 
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d’Urbanisme. Abans l’Ajuntament haurà d’assumir expressament la iniciativa pública per 
tramitar-la, de conformitat amb el que preveu l’article 101.3 del Text refós de la Llei 
d’Urbanisme.  
 
Atès que amb data 13 de juny de 2018 la Comissió Informativa de Territori va acordar 
incorporar unes esmenes en el document sotmès a aprovació que no havien estat 
informades prèviament pels tècnics municipals.  
 
Vist el contingut dels informes emesos amb data 18 de juny de 2018 per l’arquitecte 
municipal i per la tècnica de gestió de l’Àrea de Territori en relació amb les esmenes 
aprovades, es considera que cal sotmetre a aprovació inicial el document de la 
Modificació Puntual del Pla General d’Ordenació del Masnou en el sector 10 Llevant La 
Colomina.  
 
Atès el que especifica l’article 96, en relació amb l’article 85 del Decret legislatiu 1/2010, 
de 3 d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’urbanisme, i l’article 101.3 del 
mateix text legal. 
 
En virtut de tot el que s’ha exposat, el Ple de la corporació adopta, per majoria absoluta, 
dels presents (21), els acords següents: 
 
PRIMER.- Assumir la iniciativa pública per tramitar la Modificació Puntual del Pla 
General d’Ordenació en el sector 10 Llevant La Colomina, presentada pel senyor (.../...), 
en representació de la mercantil SPV REOCO 1, SL, tal i com preveu l’article 101.3 del 
Text refós de la Llei d’Urbanisme. 
 
SEGON.- Aprovar inicialment la Modificació Puntual del Pla General d’Ordenació del 
Masnou en el sector 10 Llevant La Colomina, que té com a objectiu el canvi de la 
qualificació urbanística i els paràmetres d’ordenació d’un àmbit discontinu situat en 
elsector de La Colomina per tal de permetre l’ampliació de l’àrea existent destinada a 
equipament en l’entorn immediat.  
 
TERCER.- Suspendre, de conformitat amb el que estableix l’article 73 del Text refós de 
la Llei d’Urbanisme, l’atorgament de llicències a les zones delimitades al plànol que 
consta a l’expedient, en aquells supòsits en que la normativa vigent i la modificada entrin 
en contradicció.  
 
QUART.- Sotmetre la documentació de la modificació puntual del Pla General a 
informació pública per un termini d’un mes, d’acord amb el que preveu l’article 85.4, del 
Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
d’urbanisme, mitjançant edicte en el Butlletí Oficial de la Província, tauler d’anuncis 
municipals, e-tauler i en un dels diaris de major circulació, i al portal de transparència de 
la web municipal. Durant aquest termini, l’expedient restarà a disposició de qualsevol 
persona que el vulgui examinar i hi vulgui presentar al·legacions.  
 
CINQUÈ.- Sol·licitar informe als organismes afectats per raó de llurs competències 
sectorials, d’acord amb el que assenyala l’article 85.5 del referit Decret legislatiu.” 
 
A les 20.30 hores, s’incorpora a la sessió la Sra. Mònica González Serra Interventora. 
 
Resultat:  Aprovat per 14 vots a favor, 2 vots en contra i 5 vots d’abstenció.  
 
Votació 
Els grups municipals d’ERC-AM-MES (6 regidors), C’s (3 regidors), CUP-PA (2 regidors), 
PSC-CP (2 regidors) i PP (1 regidor) hi voten a favor. 
El Grup Municipal d’ICV-EUiA-E (2 regidors) hi vota en contra. 
El Grup Municipal del PDeCAT-UNIÓ (5 regidors) s’absté. 
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16. - Contesta de l'Equip de Govern als suggeriments i les preguntes de la sessió 
anterior 
 
Les intervencions corresponents a aquest punt de l’ordre del dia es troben enregistrades a la videoacta. Es poden 
consultar a l’enllaç següent: 
 

http://videoacta.elmasnou.cat?meeting=video_201806211933430200_FH.mov&topic=16 
 
17. - Precs i preguntes adreçats a l'Equip de Govern 
 
Les intervencions corresponents a aquest punt de l’ordre del dia es troben enregistrades a la videoacta. Es poden 
consultar a l’enllaç següent: 

 
http://videoacta.elmasnou.cat?meeting=video_201806211933430200_FH.mov&topic=17 
 
A proposta de la presidència, es fa un recés de 2 minuts. 
 
18. - Moció presentada pel Grup Municipal de la CUP-PA per la defensa del dret a 
l'habitatge al Masnou 
 
Les intervencions corresponents a aquest punt de l’ordre del dia es troben enregistrades a la videoacta. Es poden 
consultar a l’enllaç següent: 

 
http://videoacta.elmasnou.cat?meeting=video_201806211933430200_FH.mov&topic=18 
 
Proposta inicial: 
 
L’habitatge és un dret social. El dret a l’habitatge passa per recuperar-ne l’ús social i per 
fer prevaldre la possessió per davant de la propietat; és a dir, contemplar l’habitatge com 
un dret social, un servi públic, un dret universal, i no pas com un producte 
comercialitzable més, com una mercaderia qualsevol. 
 
El Masnou és un dels municipis del Maresme que està creixent més, i no podem deixar 
passar el temps sense gestionar i abordar aquest tema. 
 
No cal fer una gran investigació per veure que els preus dels lloguers al Masnou han 
arribat a màxims històrics, inaccesibles per la majoria dels ciutadans/es que volen 
quedar-se a viure al seu poble. No són casos aïllats. Estem patint desnonaments 
invisibles, on les immobiliàries recomanen apujar els lloguers 200 i 300 euros per a nous 
contractes, i estem patint l’increment de preus del lloguer a l’AMB, que expulsa els 
llogaters/es cap a la perifèria. 
 
Al 2017, hi ha van haver 845 desnonaments al Maresme. Estem davant d’una 
problemàtica, que arrosseguem des de fa temps, s’han creat associacions, xarxes 
d’habitatges, etc., però es necessita d’una voluntat política que no giri més la cara cap a 
un altre costat, i que posi fi i límits a aquest lliure mercat de l’habitatge que ofega a molts 
masnovins i masnovines. 
 
Actualment “l’Oficina Municipal d’Habitatge” del Masnou, està dotada d’una tècnica 
d’habitatge que realitza les tasques pertinents, però que caldria reforçar l’Oficina. 
Recordem que el pla local d’habitatge està caducat des del 2015, sense estar actualitzat 
amb les lleis pertinents (Llei 24/2015). També recordem que des de la CUP i des de les 
plataformes d’habitatge del poble s’ha reclamat reiteradament la realització d’un cens de 
pisos buits que no s’ha realitzat al·legant falta de recursos. 
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa. 
 
Per aquests motius, proposem els següent acords: 
 
1. Confecció d’un cens municipal de pisos buits, per ampliar la borsa de lloguer social 

i garantir el dret d’habitatge. 

http://videoacta.elmasnou.cat/?meeting=video_201806211933430200_FH.mov&topic=16
http://videoacta.elmasnou.cat/?meeting=video_201806211933430200_FH.mov&topic=17
http://videoacta.elmasnou.cat/?meeting=video_201806211933430200_FH.mov&topic=18
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2. Ampliar els serveis de l’Oficina Municipal d’Habitatge en relació a les temàtiques 

de Pobresa Energètica. 
 

3. Dotar l’Oficina Municipal d’Habitatge de recursos per tal de realitzar les següents 
tasques: 

 

- Fer un seguiment del registre d’habitatges buits d’entitats bancàries i desplegar els 
instruments necessaris per tal de que aquests habitatges s’incorporin a la borsa de 
lloguer social.  

 

- Potenciar i fer difusió de la borsa social d’habitatge als particulars que vulguin cedir-
los a lloguer social. 

 

- Instar a les administracions competents l’establiment d’una durada mínima del 
lloguer residencial que protegeixi els drets dels llogaters. 

 

- Seguir oferint i potenciar l’assessorament jurídic, la informació sobre lloguer 
protegit, i altres qüestions en relació a les problemàtiques d’habitatge i el seu accés.  

 

- Potenciar la difusió dels ajuts relacionats amb les persones que no poden pagar els 
rebuts d’aigua, llum i gas, o per impagament de lloguer o hipoteca. 

 

- Instar a les administracions que convoquen i ofereixen els ajuts de lloguer a ajustar 
els requisits d’aquests ajuts als preus de mercat actual. 

 

4. Publicar aquests acords a les xarxes de difusió i comunicació habituals del consistori 
del Masnou. 
 
Acord: 
 
“L’habitatge és un dret social. El dret a l’habitatge passa per recuperar-ne l’ús social i per 
fer prevaldre la possessió per davant de la propietat; és a dir, contemplar l’habitatge com 
un dret social, un servi públic, un dret universal, i no pas com un producte 
comercialitzable més, com una mercaderia qualsevol. 
 
El Masnou és un dels municipis del Maresme que està creixent més, i no podem deixar 
passar el temps sense gestionar i abordar aquest tema. 
 
No cal fer una gran investigació per veure que els preus dels lloguers al Masnou han 
arribat a màxims històrics, inaccesibles per la majoria dels ciutadans/es que volen 
quedar-se a viure al seu poble. No són casos aïllats. Estem patint desnonaments 
invisibles, on les immobiliàries recomanen apujar els lloguers 200 i 300 euros per a nous 
contractes, i estem patint l’increment de preus del lloguer a l’AMB, que expulsa els 
llogaters/es cap a la perifèria. 
 
Al 2017, hi ha van haver 845 desnonaments al Maresme. Estem davant d’una 
problemàtica, que arrosseguem des de fa temps, s’han creat associacions, xarxes 
d’habitatges, etc., però es necessita d’una voluntat política que no giri més la cara cap a 
un altre costat, i que posi fi i límits a aquest lliure mercat de l’habitatge que ofega a molts 
masnovins i masnovines. 
 
Actualment l’Oficina Local d’Habitatge del Masnou, inaugurada el 5 de setembre de 2005, 
està insuficientment dotada, la qual cosa impedeix que pugui assumir les tasques per a 
les quals va ser creada. Recordem que el Pla Local d’Habitatge està caducat des del 
2015 sense que, malgrat les demandes que en diverses ocasions i en diferents plens de 
l’Ajuntament s’han adreçat al govern, s’hagi procedit a la seva actualització incorporant, 
entre altres les determinacions de lleis com la Llei 24/2015. També recordem que des de 
la CUP i d’altres Grups Municipals, així com de les plataformes d’habitatge del poble s’ha 
reclamat reiteradament la realització d’un cens d’habitatges buits que no s’ha realitzat 
al·legant manca de recursos. 
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Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa. 
 
Per aquests motius, proposem els següent acords: 
 
1. Confecció d’un cens municipal de pisos buits, per ampliar la borsa de lloguer social 
i garantir el dret d’habitatge. 
 
2. Ampliar els serveis de l’Oficina Municipal d’Habitatge en relació a les temàtiques 
de Pobresa Energètica. 
 

3. Dotar l’Oficina Local d’Habitatge dels recursos suficients, econòmics i de personal, per 
tal que, a més de realitzar totes les tasques per a les quals va ser creada, pugui poder 
afrontar els actuals i greus reptes que planteja l’exercici del dret a l’Habitatge per a la 
ciutadania del Masnou i, molt especialment, per als col·lectius més desafavorits, entre els 
quals: 

 
- Fer un seguiment del registre d’habitatges buits d’entitats bancàries i desplegar els 

instruments necessaris per tal de que aquests habitatges s’incorporin a la borsa de 
lloguer social.  

 
- Potenciar i fer difusió de la borsa social d’habitatge als particulars que vulguin cedir-

los a lloguer social. 
 

- Seguir oferint i potenciar l’assessorament jurídic, la informació sobre lloguer 
protegit, i altres qüestions en relació a les problemàtiques d’habitatge i el seu accés.  

 
- Potenciar la difusió dels ajuts relacionats amb les persones que no poden pagar els 

rebuts d’aigua, llum i gas, o per impagament de lloguer o hipoteca. 
 
4. Instar el Govern de l’Estat a modificar la Ley de arrendamientos urbanos i la 
Generalitat de Catalunya a redactar la llei catalana d’arrendaments urbans establint, entre 
altres, una durada mínima de cinc anys, prorrogables per cinc més, en els contractes de 
lloguer residencial que protegeixi els drets de les persones llogateres. 
 
5. Instar les administracions que convoquen i ofereixen ajuts al pagament del lloguer a 
ajustar els requisits d’aquests ajuts als preus actuals de mercat. 
 
6. Traslladar aquests acords als Governs d’Espanya i de Catalunya, als Grups 
Parlamentaris del Congrés, del Senat i del Parlament de Catalunya, a l’ACM i la FMC i 
publicar-los a les xarxes de difusió i comunicació habituals de l’Ajuntament.” 
 
Resultat:  Aprovat per 15vots a favor, 1 vot en contra i 5 vots d’abstenció.  
 
Votació 
Els grups municipals d’ERC-AM-MES (6 regidors), PDeCAT-UNIÓ (5 regidors), CUP-PA 
(2 regidors) i ICV-EUiA-E (2 regidors) hi voten a favor. 
El Grup Municipal del PP (1 regidor) hi vota en contra. 
Els grups municipals de C’s (3 regidors) i PSC-CP (2 regidors) s’abstenen. 
 
19. - Moció presentada pel Grup Municipal de la CUP-PA per tal de regular els pisos 
d'ús turístic del municipi del Masnou 
 
Les intervencions corresponents a aquest punt de l’ordre del dia es troben enregistrades a la videoacta. Es poden 
consultar a l’enllaç següent: 

 
http://videoacta.elmasnou.cat?meeting=video_201806211933430200_FH.mov&topic=19 
 
 
 

http://videoacta.elmasnou.cat/?meeting=video_201806211933430200_FH.mov&topic=19
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Acord: 
 
“El Masnou s’ha convertit, en els últims anys, en un poble on llogar un habitatge a un preu 
raonable és gairebé impossible i l’augment desorbitat de l’oferta de pisos turístics és un 
dels motius principals. L’entorn marítim del poble i la seva bona comunicació amb el 
centre de Barcelona és un reclam per al turisme que, esgotades les opcions a la gran 
ciutat, busca imposar l’èxode dels habitants de les poblacions de l’àrea metropolitana a 
zones on encara no és rendible l’habitatge turístic.  
 
Actualment, aconseguir una llicència per poder llogar un immoble com a pis turístic al 
Masnou és extremadament fàcil i l’única regulació existent és que el pis sigui habitable. 
Això empeny els propietaris, animats per les immobiliàries, a apujar els lloguers 
residencials quan els contractes acaben i forcen als inquilins a deixar casa seva en un 
desnonament encobert que no es comptabilitza. D’aquesta manera, a més, es precaritza 
la situació de totes les veïnes del nostre municipi. 
  
D’altra banda, l’evolució de les plataformes que operen a través d’Internet faciliten el 
contacte entre l’oferta i la demanda d’habitatges d’aquest tipus, agreujant encara més el 
problema de la disminució del parc d’habitatges destinats a lloguer residencial.  
 
Sabem que actualment l’oferta de pisos turístics triplica l’oferta dels pisos per a usos 
residencials, indispensables per oferir habitatges dignes per a les veïnes el Masnou.  
 
Davant d’aquesta problemàtica i per la urgència que moltes masnovines viuen perquè en 
setmanes o mesos es poden veure fora de les seves llars. 
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa. 
 
La CUP El Masnou proposa els següents acords:  
 
1. Establir una moratòria d’un any en la concessió de llicències d’allotjament turístic per 

tal d’estudiar la temàtica i desenvolupar un Pla Especial per fer una gestió sostenible 
d’aquestes activitats i garantir la convivència veïnal i millorar l’accés a l’habitatge. 
 

2. Arrel d’un estudi dins un nou Pla Local d’Habitatge i els estudis previs del Pla Especial 
establir la necessitat i límits de l’oferta dels HUT al Masnou.  

 
3. Fer un seguiment i recompte dels HUT en situació il·legal. Cercar els mecanismes per 

tal de controlar aquesta tipologia d’habitatges i captar-los per incorporar-los a la borsa 
de lloguer social. 

 
4. Establir una paràmetres que permetin un desenvolupament sostenible d’aquestes 

activitats garantint la convivència veïnal i millorant l’accés a l’habitatge.  
 

Amb la informació extreta de l’estudi, establir uns límits en el nombre de llicències 
vigents així com regular la durada de les mateixes. Limitar el nombre d’HUT respecte 
les seves característiques i ubicació, per evitar la concentració d’aquest tipus 
d’habitatges en una única zona al poble.  

 
5. Publicar aquests acords a les xarxes de difusió i comunicació habituals del consistori 

del Masnou.”  
 
Resultat:  Aprovat per 15 vots a favor, 1 vot en contra i 5 vots d’abstenció.  
 
Votació 
Els grups municipals d’ERC-AM-MES (6 regidors), PDeCAT-UNIÓ (5 regidors), CUP-PA 
(2 regidors) i ICV-EUiA-E (2 regidors) hi voten a favor. 
El Grup Municipal del PP (1 regidor) hi vota en contra. 
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Els grups municipals de C’s (3 regidors) i PSC-CP (2 regidors) s’abstenen 
 
20. - Moció presentada pels grups municipals dels grups municipals del PDeCAT, 
C’s i PSC-CP sol·licitant un pla de xoc pel barri d’Ocata 
 
Les intervencions corresponents a aquest punt de l’ordre del dia es troben enregistrades a la videoacta. Es poden 
consultar a l’enllaç següent: 

 
http://videoacta.elmasnou.cat?meeting=video_201806211933430200_FH.mov&topic=20 
 
Acord: 
 
“Des de fa ja un temps venim seguint les queixes de diverses veïnes i veïns del barri 
d’Ocata respecte al manteniment d’infraestructures petites i mitjanes i la neteja i 
degradació del barri en especial èmfasi a la zona del barri delimitada entre el carrer Joan 
Maragall i el municipi de Premià de Mar. 
 
Malgrat que el pressupost de la regidoria de Manteniment ha anat creixent any rere any, 
essent un dels departaments que més creix anualment, aquesta major dotació econòmica 
no s’ha vist reflectida en una millora en la neteja i el manteniment del sector abans 
esmentat.  
 
Darrerament, hem estat coneixedors de les diferents queixes dels veïns i veïnes del barri  
i més concretament dels veïns que formen part del col·lectiu Ocata Activa, els quals han 
elaborat un dossier amb un recull de diferents desperfectes i problemàtiques del barri que 
cal solucionar i que, segons manifesten, ha estat lliurat a membres del govern sense 
obtenir resposta o, de rebre-la, aquesta no ha estat satisfactòria. 
 
Al plenari del passat mes de maig per grups signants d’aquest manifest es va proposar 
esmenes on entre d’altres inversions, s’incorporava la creació d’una partida per a millores 
a la Plaça d’Ocata de 30.000 Euros i una altra per a la creació d’una pla de xoc al sector 
d’Ocata de 150.000 Euros. L’Alcalde, va impedir posar-les a votació el que va suposar 
una nova oportunitat perduda pel govern d’ERC de solucionar els problemes del barri. 
 
Un barri on la insuficiència d’actuacions es suma a la manca de previsió en la resolució 
d’obres com el subterrani del carrer Brasil, en plena campanya d’estiu, suposen un 
increment de les molèsties en plena campanya d’estiu. 
 
Per tot l’exposat es proposa al Ple de l’Ajuntament els següents acords: 
 
PRIMER.- Que l’Ajuntament realitzi en un termini no superior a tres mesos a comptar des 
de l’aprovació de la present moció, una diagnosi, on es detallin tots els desperfectes de la 
via pública i/o millores a realitzar en quant el manteniment i neteja, així com d’altres 
problemàtiques que pugui patir el barri d’Ocata, proposant un pla d’actuacions per a 
solucionar les problemàtiques detectades, tot prioritzant les més urgents, a executar en 
un termini no superior a 6 mesos. 

 
SEGON.- Que la citada diagnosi, amb el seu corresponent pla d’actuacions, sigui portada 
a una Comissió Informativa de Territori extraordinària per tal de ser debatuda i treballada 
pels diferents grups polítics del Consistori. 
 
TERCER.- Que, tant la diagnosi com el pla d’actuacions, siguin portats al Ple per a la 
seva aprovació. La dotació econòmica per a portar a terme les actuacions es farà en base 
a les partides de manteniment que ja hi ha consignades a tal efecte. Si s’escau, es 
proposarà una modificació de crèdit a aprovar pel Plenari. 

 
QUART.- S’informarà oportunament en les comissions informatives de Territori del 
correcte compliment dels terminis fixats per a l’execució del pla d’actuacions detallat. 

 
CINQUÉ. Comunicar aquests acords al col·lectiu Ocata Activa. 

http://videoacta.elmasnou.cat/?meeting=video_201806211933430200_FH.mov&topic=20
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SISÉ. Publicar aquesta moció a través dels canals habituals de què disposa l’Ajuntament 
com són: la pàgina web, el Masnou Viu i les xarxes socials de Twitter i Facebook.” 
 
El president sotmet a votació l’esmena presentada pel Grup Municipal d’ICV-EUiA 
 
Resultat: Les esmenes queden rebutjades per 10 vots en contra, 4 vots a favor i 7 vots 
d’abstenció. 
 
Votació: 
Els grups municipals de la CUP-PA (2 regidors) i ICV-EUiA-E (2 regidors) hi voten a favor. 
Els grups municipals PDeCAT-UNIÓ (5 regidors), C’s (3 regidors) i PSC-CP (2 regidors) 
hi voten en contra. 
Els grups municipals d’ERC-AM-MES (6 regidors) i PP (1 regidor) s’abstenen. 
 
Resultat:  Aprovat per 10vots a favor i 11 vots d’abstenció.  
 
Votació 
Els grups municipals PDeCAT-UNIÓ (5 regidors), C’s (3 regidors) i PSC-CP (2 regidors) 
hi voten a favor. 
Els grups municipals d’ERC-AM-MES (6 regidors), CUP-PA (2 regidors), ICV-EUiA-E (2 
regidors) i PP (1 regidor) s’abstenen. 
 
21. - Moció presentada pel Grup Municipal d'ICV-EUiA proposant actuacions per 
regular l’allotjament turístic i els habitatges d’ús turístic al Masnou   
 
Les intervencions corresponents a aquest punt de l’ordre del dia es troben enregistrades a la videoacta. Es poden 
consultar a l’enllaç següent: 

 
http://videoacta.elmasnou.cat?meeting=video_201806211933430200_FH.mov&topic=21 
 
Acord: 
 
“L’esclat de la bombolla immobiliària, la restricció del crèdit, l’augment de la precarietat 
laboral i altres factors com ara la turistificació, la gentrificació i les operacions de fons 
especuladors internacionals (que inverteixen els seus actius en propietats immobiliàries) 
han afectat els pobles i ciutats de Catalunya i han provocat l’augment en la demanda 
d’habitatges en règim de lloguer.  
 
El Masnou no és aliè a aquesta situació i,  com la resta de municipis de Catalunya, també 
està patint les conseqüències de l’augment desmesurat dels preus que s’ha produït, com 
a conseqüència dels factors abans esmentats, i que està provocant que moltes famílies 
del nostre poble, joves i no tant joves, es vegin expulsades del Masnou per no poder fer 
front a l’augment abusiu del lloguer de l’habitatge que ocupaven. 
 
Així mateix, aquest augment imparable dels preu dels lloguers al Masnou està dificultant 
l’emancipació de molts i moltes joves  del nostre municipi. 
 
I aquesta situació s’ha agreujat amb l’aparició dels coneguts com habitatges d’ús turístic 
(HTUS). 
 
Els HTUS constitueixen una nova oferta d’habitatge per a estades curtes que, en 
municipis com El Masnou, proper a Barcelona, amb bones  platges i amb una bona oferta 
de lleure i gastronòmica, ha anat prenent cada vegada majors dimensions i, com a 
conseqüència, al mateix temps que augmenta el preu i minva l’oferta d’habitatges de 
lloguer, augmenta el nombre d’habitatges d’ús turístic. 
 
Per al Grup Municipal d’ICV-EUiA aquesta situació fa necessari l’existència d’una 
regulació municipal que posi ordre en aquest nou mercat, eviti l’existència de pisos 
turístics il·legals, freni la constant disminució en l’oferta d’habitatge de lloguer a preu 

http://videoacta.elmasnou.cat/?meeting=video_201806211933430200_FH.mov&topic=21
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raonable al nostre municipi i contribueixi a que els nostres veïns i veïnes, i 
fonamentalment aquells que disposen de menys recursos, puguin exercir el dret a gaudir 
d’un habitatge digne en règim de lloguer que els reconeix l’Estatut de Catalunya en el seu 
article 26 i, també, la Llei 18/2007 del dret a l’Habitatge. 
 
Al mateix temps cal impulsar o posar en marxa altres accions previstes en diverses  
mocions sobre polítiques d’Habitatge, una bona part dels quals han estat presentades pel 
nostre grup municipal, i que han estat aprovades pel Ple de l’Ajuntament. Ens referim, per 
exemple, a sancionar les entitats bancàries i els fons especulatius titulars d’habitatges 
buits al Masnou, accelerar les construccions d’habitatge públic de lloguer previstes i les 
modificacions de planejament que permeti ampliar l’oferta actual, clarament insuficient, 
impulsar accions des de l’Oficina Local d’Habitatge per augmentar els habitatges de la 
xarxa de lloguer social, ... 
 
Es per totes aquestes consideracions que el Grup Municipal d’ICV-EUIA proposa que 
l’Ajuntament Ple prengui els següents 
 
ACORDS: 
 
Primer.- Donar suport als acords adoptats per la Junta de Govern Local de l’Ajuntament 
del Masnou, en data 7 de juny de 2018, relacionats amb la suspensió d’atorgament de 
llicències i els efectes de les comunicacions prèvies i altres relacionades amb l’ús hoteler, 
en el qual s’inclouen totes les activitats relacionades amb l’allotjament turístic en el 
municipi del Masnou, així com amb la redacció d’un Pla Especial que reguli les condicions 
d’emplaçament i de desenvolupament de l’ús hoteler i totes les activitats relacionades 
amb l’allotjament turístic al Masnou. 
 
Segon.- Instar el govern municipal a establir, abans de finals del proper mes de juliol, un 
pla de treball que garanteixi la participació activa de tots els grups municipals del 
consistori, que manifestin el seu interès a fer-ho, en les diferents fases de redacció del 
Pla especial abans esmentat. 
 
Tercer.- Instar el govern municipal a acordar un pla de participació ciutadana que 
garanteixi la participació activa de la ciutadania del Masnou, de la Xarxa Local 
d’Habitatge del Masnou i de les entitats del municipi en la concreció final del contingut de 
la proposta de Pla Especial  per al seu debat en el Ple de l’Ajuntament. 
 
Quart.- Suspendre provisionalment, pel termini màxim d’un any, la concessió de llicències 
d’allotjament turístic mentre es realitzen els estudis i els treballs necessaris per tal de 
redactar la proposta del Pla Especial amb la finalitat de millorar i afavorir les condicions 
d’accés a  l’habitatge al nostre municipi.   
 
Cinquè.- Fer públics aquests acords a través dels mitjans habituals de comunicació de 
l’Ajuntament.” 
 
El president sotmet a votació les esmenes presentades pel Grup Municipal d’ERC-AM-
MES 
 
Resultat: 7 vots a favor, 7 vots en contra i 5 vots d’abstenció. 
 
Votació: 
Els grups municipals d’ERC-AM-MES (6 regidors) i PP (1 regidor) hi voten a favor. 
 
Els grups municipals del C’s (3 regidors), CUP-PA (2 regidors), ICV-EUiA-E (2 regidors) i 
PSC-CP (2 regidors) hi voten en contra. 
El Grup Municipal del PDeCAT-UNIÓ (5 regidors) s’abstenen. 
 
Es produeix un empat i es fa una segona votació. 
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Resultat: Les esmenes queden rebutjades per 12 vots en contra, 7 vots a favor i 2 vots 
d’abstenció. 
 
Votació: 
Els grups municipals d’ERC-AM-MES (6 regidors) i PP (1 regidor) hi voten a favor. 
Els grups municipals de PDeCAT-UNIÓ (5 regidors), C’s (3 regidors), CUP-PA (2 
regidors) i ICV-EUiA-E (2 regidors) hi voten en contra. 
El grup Municipal del PSC-CP (2 regidors) s’absté. 
 
Resultat:  Aprovat per 15 vots a favor i 6 vots d’abstenció. 
 
Votació 
Els grups municipals del PDeCAT-UNIÓ (5 regidors), C’s (3 regidors), CUP-PA (2 
regidors), ICV-EUiA-E (2 regidors), PSC-CP (2 regidors) i PP (1 regidor) hi voten a favor. 
El Grup Municipal d’ERC-AM-MES (6 regidors) s’absté. 
 
22. - Moció presentada pel Grup Municipal d'ICV-EUiA per uns pressupostos 
participatius i actuacions als barris 
 
Les intervencions corresponents a aquest punt de l’ordre del dia es troben enregistrades a la videoacta. Es poden 
consultar a l’enllaç següent: 

 
http://videoacta.elmasnou.cat?meeting=video_201806211933430200_FH.mov&topic=22 
 
Acord: 
 
“El Ple de l’Ajuntament del Masnou, celebrat el 21 de juliol de 2016, va aprovar el Pla de 
Participació Ciutadana 2016-2019. Un pla que té, com a objectiu general “millorar la 
implicació dels veïns i veïnes del Masnou en els afers públics de la vila” i que, entre les 
seves fites esmenta la de “Millorar la qualitat dels processos participatius que es duen a 
terme, per tal d’arribar a més persones i que la ciutadania pugui fer sentir la seva opinió 
de manera més efectiva.” 
 
El Pla, a la seva pàgina 7 i en referència al Pla d’Actuació Municipal 2015-2019, recull 
textualment el següent: 
 
“...Finalment, també han estat valorades altres actuacions que no es van arribar a 
programar en el període 2012-2015 i que havien estat proposades als tallers de 
participació, però que l’Equip de Govern no va arribar a programar, de manera que 
s’incorporarien al nou pla les actuacions 1, 6 i 8: 
 

1. Crear el síndic o síndica de greuges local. 
2.... 
8. Fer pressupostos participatius. 
 

Així mateix, l’esmentat Pla planteja els 8 reptes que el govern ha d’afrontar en relació a la 
participació ciutadana, un dels quals és el número 7.- “Dur a terme processos 
participatius de qualitat”, i una de les actuacions compromeses per fer front a aquest 
repte és la número 43.- Fer pressupostos participatius: “Afavorir el debat públic sobre 
el pressupost municipal mitjançant la difusió de documentació entenedora i transparent a 
la ciutadania i la convocatòria d’audiències públiques de seguiment per a la recollida 
d’aportacions a integrar en el procés de presa de decisions” 
 
ICV-EUiA valora positivament les actuacions realitzades pel govern en aplicació del Pla 
de Participació Ciutadana però, quan entrem en el darrer any de mandat, creiem que cal 
donar un pas més per tal de millorar el contingut de la participació ciutadana en un punt 
tant important com és el de l’elaboració dels Pressupostos Municipals. 
 
 

http://videoacta.elmasnou.cat/?meeting=video_201806211933430200_FH.mov&topic=22
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Des de fa uns anys els pressupostos del Masnou es tanquen amb uns superàvits 
importants que han permès la reducció del deute municipal i, a més, han fet possible que 
des de l’any 2015 s’hagin dut a terme actuacions importants de millora d’equipaments, 
espais públics i carrers del municipi que han anat a càrrec dels corresponents 
pressupostos d’inversions. 
 
A pocs mesos de l’elaboració del projecte del Pressupost Municipal per a l’any 2019 el 
nostre grup considera que ens trobem davant la darrera oportunitat per tal de donar la 
veu a la ciutadania a l’hora de concretar algunes de les actuacions a realitzar. 
 
ICV-EUIA és partidari de que una part important de les actuacions a realitzar al Masnou 
en el marc del pressupost d’inversions siguin acordades a partir de les propostes dels 
veïns i veïnes dels diferents barris del nostre poble. Nosaltres creiem que els qui millor 
coneixen els dèficits i/o les mancances dels nostres barris són les persones que hi viuen 
i, per això, apostem perquè tinguin veu i vot a l’hora de concretar algunes de les 
actuacions dirigides a atendre aquestes necessitats. 
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa. 
 
Es per totes aquestes consideracions que el Grup Municipal d’ICV-EUiA proposa que 
l’Ajuntament Ple prengui els següents  
 
ACORDS: 
 
Primer.- Destinar, a actuacions a realitzar l’any 2019 I acordades en el marc d’uns 
pressupostos participatius, un import no inferior al 50% dels diners que es prevegi 
destinar a inversions l’any 2019. 
 
Segon. Posar en marxa, als diferents barris del Masnou, processos participatius per tal 
d’analitzar els dèficits i/o mancances que pateixen en el marc de les inversions i per 
prioritzar les actuacions a afrontar en el marc del pressupost de 2019. 
 
Tercer.- Elaborar, a partir dels acords adoptats en aquestes processos participatius, la 
proposta d’inversions a incloure al pressupost municipal de 2019. 
 

Quart.- Encarregar, als serveis tècnics municipals, un informe en el qual es determini 
l’import aproximat del cost de cadascuna de les actuacions que hagin estat proposades 
als diferents barris del Masnou, per tal de poder analitzar la viabilitat de poder-les 
incorporar als pressupostos municipals dels propers anys. 
 

Cinquè.- Fer públics aquests acords a través dels mitjans habituals de comunicació de 
l’Ajuntament.” 
 
Resultat:  Aprovat per 11 vots a favor i 10 vots d’abstenció.  
 

Votació 
Els grups municipals PDeCAT-UNIÓ (5 regidors), CUP-PA (2 regidors), ICV-EUiA-E (2 
regidors), PSC-CP (2 regidors) hi voten a favor. 
Els grups municipals d’ERC-AM-MES (6 regidors), C’s (3 regidors) i PP (1 regidor) 
s’abstenen. 
 

23. - Moció presentada pel Grup Municipal PDeCAT-UNIÓ sol·licitant  la creació 
d'un pla de xoc pel barri d'Ocata. 
 
Les intervencions corresponents a aquest punt de l’ordre del dia es troben enregistrades a la videoacta. Es poden 
consultar a l’enllaç següent: 

 

http://videoacta.elmasnou.cat?meeting=video_201806211933430200_FH.mov&topic=23 
 

Resultat: Es substitueix per una moció conjunta dels grups municipals del PDeCAT-
UNIÓ, C's i PSC-CP. 

http://videoacta.elmasnou.cat/?meeting=video_201806211933430200_FH.mov&topic=23
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24. - Declaració institucional presentada pel Grup Municipal d'ICV-EUiA sobre 
l'oferta de places de P3 a les escoles públiques del Masnou 
 
Les intervencions corresponents a aquest punt de l’ordre del dia es troben enregistrades a la videoacta. Es poden 
consultar a l’enllaç següent: 

 
http://videoacta.elmasnou.cat?meeting=video_201806211933430200_FH.mov&topic=24 
 
Acord: 
 
“Durant el passat mes d’abril va tenir lloc el procés de sol·licitud de places per cursar 
educació infantil (segon cicle), primària i secundària obligatòria en el curs 2018-2019. 
 
Al Masnou, dins el termini establert per a la presentació de sol·licituds, s’han presentat 
161 sol·licituds que, en primera opció, han demanat ocupar una plaça de P3 a les escoles 
públiques del municipi. 
 
Tenint en compte que, al Masnou i per al curs 2018-2019, el nombre de grups que 
composen l’oferta inicial pública de P3 és de 6 i que el nombre total de places és de 150 
això vol dir que, en el millor dels casos, les famílies d’11 dels 161 infants que en primera 
opció han sol·licitat una plaça de P3 a una escola pública del municipi no podran veure 
atesa la seva demanda. 
 
A criteri del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya es considera que 
l’oferta global de places de P3 al Masnou és suficient com per acollir totes les demandes 
efectuades i, per tant, la seva opció és que tots aquells infants que, malgrat les seves 
famílies ho hagin sol·licitat, no puguin accedir a una plaça d’una escola pública siguin 
escolaritzats en una escola concertada. 
 
De fet, algunes d’aquestes famílies ja han rebut una notificació del Departament 
d’Ensenyament en la qual se les informa de quines són les 35 places de P3 disponibles a 
les que poden optar i, d’aquestes 35 places, tan sols una correspon a una escola pública, 
la qual cosa ha provocat una forta indignació entre aquestes famílies que no volen 
renunciar a la plaça pública que els correspon.  
 
De confirmar-se aquesta decisió del govern de la Generalitat aquest estaria conculcant un 
dret del què, quan l’hi ha convingut, n’ha fet bandera: El dret de les famílies a triar el 
centre a on escolaritzar els seus infants. 
 
A més, i tal i com també es va comentar en el mateix Consell Escolar Municipal, al 
Masnou en els darrers anys i al llarg de tot el curs escolar, s’està produint un important 
augment en la demanda de places de matrícula viva que corresponen a les famílies que, 
per un o altre motiu traslladen la seva residència al nostre municipi. 
 
Si a tot això afegim l’augment en les llicències de construcció de nous habitatges que 
s’està produint en els dos darrers anys, entre els què cal ressaltar els 145 que s’estan 
acabant de construir a l’Illa Centre i que seran lliurats abans de finalitzar 2018,  és ben 
clar que, en un futur molt proper, l’actual oferta educativa al Masnou serà insuficient per 
acollir les noves demandes i que, per tant, cal modificar-la de manera urgent per tal de 
donar cabuda a aquestes futures demandes. 
 
Davant aquesta problemàtica, l’Ajuntament del Masnou, en el marc de la Taula Mixta de 
Planificació Escolar i escoltada la comunitat educativa, té quelcom a dir en relació a 
aquesta situació. Per això ICV-EUiA demanem al govern municipal una major implicació a 
l’hora de cercar solucions als possibles problemes que el previsible creixement 
demogràfic del Masnou en els propers anys pot comportar per a l’escolarització al nostre 
municipi. 
 
ICV-EUiA creu que per afrontar aquesta situació cal treballar amb dos objectius:  
 

http://videoacta.elmasnou.cat/?meeting=video_201806211933430200_FH.mov&topic=24
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El primer, i a molt curt termini, respectar la voluntat de les famílies que, per al curs 
2018-2019, optin per escolaritzar els seus infants a les escoles públiques del municipi 
i, per tant, aconseguir per a totes i cadascuna d’elles les places escolars de P3 
necessàries. En conseqüència, cal augmentar l’actual oferta de places públiques a P3 
per al curs vinent de manera que la nova oferta pugui assumir l’actual demanda i, a 
més, la que es pugui produir al llarg del curs. Aquest augment de places, en opinió del 
nostre grup, no pot provenir en cap cas d’un augment en les ràtios actuals, 
absolutament incompatibles per aconseguir una educació de qualitat, ni tampoc d’oferir 
places públiques a aquestes famílies en un altre municipi. La solució passa per 
augmentar en un grup, fins a 7, els 6 grups actuals que ofereixen les escoles públiques 
del municipi. 
 
El segon, dissenyar una oferta pública per al futur proper, cursos 2019-2020 i 
següents, que sigui suficient per atendre les demandes d’escolarització que es puguin 
produir en els propers anys en els diferents nivells educatius.    

 
Es per tots aquests motius que el Grup Municipal d’ICV-EUiA proposa que l’Ajuntament 
Ple prengui els següents 
 
ACORDS: 
 
Primer.- Instar el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya a, en el 
marc de la Taula Mixta de Planificació Escolar i conjuntament amb l’Ajuntament del 
Masnou, realitzar un estudi per determinar quines seran les necessitats de places 
escolars en l’educació infantil, primària i secundària per als propers cursos escolars. 
 
Segon.- Instar el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya a, un cop 
finalitzat l’estudi anterior, en el marc de la Taula Mixta de Planificació Escolar i 
conjuntament amb l’Ajuntament del Masnou, planificar les actuacions a realitzar per tal de 
poder atendre les necessitats que se’n derivin del mateix, entre les quals s’inclogui 
l’ampliació d’alguns dels centres públics actualment existents o la construcció d’altres si 
aquesta fos necessària. 
 
Tercer.- Instar el Departament d’Ensenyament a atendre les demandes de les famílies 
afectades i donar una solució urgent a la problemàtica generada per la insuficient oferta 
de places públiques de P3 al Masnou per al curs 2018-2019, augmentant en 1 grup 
l’actual oferta educativa de 6 grups corresponents a les escoles públiques del nostre 
municipi.  
 
Quart.- Instar el govern municipal a donar suport i acompanyar les famílies afectades per 
la manca de places de P3 en escoles públiques, en les seves gestions davant el 
Departament d’Ensenyament adreçades a aconseguir una plaça de P3 a una escola 
pública del Masnou per als seus infants. 
 
Cinquè.- Traslladar aquests acords al Departament d’Ensenyament de la Generalitat de 
Catalunya, als membres del Consell Escolar Municipal i a les famílies afectades i fer-los 
públics a través dels mitjans habituals de comunicació de l’Ajuntament.” 
 
Resultat:  Aprovat per 21 vots a favor.  
 
Votació 
Els grups municipals d’ERC-AM-MES (6 regidors), PDeCAT-UNIÓ (5 regidors), C’s (3 
regidors), CUP-PA (2 regidors), ICV-EUiA-E (2 regidors), PSC-CP (2 regidors) i PP (1 
regidor) hi voten a favor. 
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25. - Declaració institucional presentada pel Grup Municipal d'ERC-AM-MES per a la 
protecció del corall vermell al litoral català 
 
Les intervencions corresponents a aquest punt de l’ordre del dia es troben enregistrades a la videoacta. Es poden 
consultar a l’enllaç següent: 

 
http://videoacta.elmasnou.cat?meeting=video_201806211933430200_FH.mov&topic=25 
 
Acord: 
 
“EXPOSICIÓ DE MOTIUS  
 
El corall vermell (Corallium rubrum) va ser elevat l’any 2015 a la categoria “en perill 
d’extinció” a la llista vermella elaborada per la Unió Internacional per la Conservació de la 
Natura (UICN). A Catalunya, un estudi científic encarregat per la Generalitat l’any passat 
deixava ben clar que el corall vermell al litoral català es troba en estat “crític”. Per aquest 
motiu, i en coherència amb les polítiques de biodiversitat marina i protecció del litoral, la 
Generalitat va decretar una moratòria d’extracció de deu anys en l’àmbit de la seva 
competència, que són les aigües interiors, és a dir, des de Begur i fins a la frontera 
francesa.  
 
En aquest sentit, es va comunicar al Ministeri d’Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi 
Ambient (MAPAMA) la necessitat d’ampliar aquesta protecció també en les aigües 
exteriors, que no són competència de la Generalitat. Tot i així, amb la recent resolució 
d’atorgament de 12 autoritzacions de pesca de corall vermell per exercir entre Arenys de 
Mar i Begur, s’ha constatat que han fet cas omís de la demanda i l’estudi dels científics. 
Així mateix, existeix un doble perjudici: d’una banda contra la conservació d’aquest recurs 
permetent que continuï la seva sobreexplotació i, alhora, dificultant enormement el control 
i la vigilància en la zona de veda.  
 
Atès que el dia 30 de gener de 2017 l'Institut de Ciències del Mar (ICM-CSIC) va lliurar a 
la Direcció General de Pesca i Afers Marítims l'Informe sobre l'estat de les poblacions de 
corall vermell (Corallium rubrum) a les aigües de Catalunya, subscrit també pel 
Departament de Biologia Evolutiva, Ecologia i Ciències Ambientals de la Universitat de 
Barcelona, pel Laboratoire d'Ecogéochimie des Environnements Benthiques (LECOG-
CNRS) i per la California State University, Northridge. D'acord amb aquest informe, les 
poblacions de corall vermell de la costa catalana no poden suportar la pressió de la pesca 
actual sense posar-ne en perill la persistència. A més, afirma que la majoria de les 
poblacions es poden considerar ecològicament extingides. Les conclusions de l'informe 
recomanen a les administracions pesqueres competents que procedeixin amb caràcter 
d'urgència al tancament de la pesquera mitjançant l'establiment d'una moratòria de 20 
anys ampliable.  
 
Atès que el 7 d’abril a Catalunya d’aprova l’Ordre ARP/59/2017 per reduir les llicències 
per a la pesca que corall vermell durant la campanya 2017 i la suspensió temporal de la 
pesca fins el 31/12/2027.  
 
Atès que el 2 de novembre s’aprova l’Ordre Ministerial APM/1101/2017 elaborada des del 
Ministeri d’Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient pel que es convocava el 
procediment d’autorització per a l’extracció i venda de corall vermell establint com a zona 
de veda les aigües exteriors des del cap de Begur fins a França.  
 
Atès que el 21 de desembre de 2017 es va remetre a la Directora General de Recursos 
Pesquers de la Secretaria General de Pesca del MAPAMA un escrit del Director General 
de Pesca i Afers Marítims sol·licitant reconsiderar la decisió d’atorgar aquestes 
autoritzacions, citant l’informe científic de gener de 2017 signat pel 14 científics que 
alertava de la precària situació del corall al litoral català.  
 
 

http://videoacta.elmasnou.cat/?meeting=video_201806211933430200_FH.mov&topic=25
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Atès que el 6 d’abril es publica la Resolució de les autoritzacions d’extracció i venda de 
corall vermell en aigües exteriors per al període comprès entre el 10/04/2018 i el 
09/04/2020, adjudicant 12 llicències en zona 1 de Catalunya incloent àrees d’alt valor 
ecològic com les Illes Formigues.  
 
Atès que aquesta adjudicació es fa mitjançant una interpretació deliberadament restrictiva 
de la pròpia normativa estatal i va contra les mesures adoptades per la FAO l’any passat.  
 
Per tots aquests motius, i entenent que aquesta decisió tindrà efectes negatius per al 
medi ambient i per al creixement i la reproducció del corall vermell i no es té constància 
de com ni quan es revertiran els danys, el grup d’ERC-AM-MES a l’Ajuntament del 
Masnou proposa d’adopció dels següents  
 

ACORDS 
 
Primer. Instar el Ministeri d’Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient a revocar 
l’adjudicació de les llicències d’autoritzacions d’extracció i venda de corall vermell en 
aigües exteriors al litoral català.  
 
Segon. Instar el Ministeri d’Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient a respectar la 
moratòria decretada per la Generalitat a les aigües interiors i fer-la extensiva a les totes 
les aigües exteriors de Catalunya.  
 
Tercer. Instar el Govern de l’Estat i a la Generalitat de Catalunya a reforçar el control de 
la pesca furtiva amb l’objectiu d’eliminar les conseqüències ambientals negatives 
d’aquesta pràctica i a eradicar la sensació d’invulnerabilitat dels furtius.  
 
Quart. Instar la Generalitat de Catalunya a utilitzar aquesta parada biològica del corall per 
potenciar les campanyes de sensibilització que es duen a terme sobre l'elevat valor 
ambiental del corall i el risc de la seva explotació extractiva i l'alternativa d'explotar 
turísticament la presència de corall al fons marí de la zona en concret.  
 
Cinquè. Col·laborar amb les escoles i els centres educatius del municipi per a la 
sensibilització i la conscienciació del valor ecològic del medi subaquàtic com a patrimoni 
natural que cal preservar.  
 
Sisè. Comunicar aquest acord al Ministeri d’Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi 
Ambient (MAPAMA), a la Direcció General de Pesca i Afers Marítims de la Generalitat de 
Catalunya, als grups polítics al Parlament de Catalunya, al Congrés dels Diputats i al 
Senat, a les entitats municipalistes i a la Fundació ENT.” 
 
Resultat:  Aprovat per 21 vots a favor.  
 
Votació 
Els grups municipals d’ERC-AM-MES (6 regidors), PDeCAT-UNIÓ (5 regidors), C’s (3 
regidors), CUP-PA (2 regidors), ICV-EUiA-E (2 regidors), PSC-CP (2 regidors) i PP (1 
regidor) hi voten a favor. 
 
26. - Declaració institucional presentada pel Grup Municipal de la CUP-PA per la 
suspensió i moratòria del "informe técnico de estrategia de actuación en el 
Maresme" del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente de 
l'Estat Espanyol 
 
Les intervencions corresponents a aquest punt de l’ordre del dia es troben enregistrades a la videoacta. Es poden 
consultar a l’enllaç següent: 

 
http://videoacta.elmasnou.cat?meeting=video_201806211933430200_FH.mov&topic=26 
 
 
 

http://videoacta.elmasnou.cat/?meeting=video_201806211933430200_FH.mov&topic=26
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Acord: 
 
“Considerem que el litoral de la comarca del Maresme i el delta de la Tordera han patit 
més de mig segle d'intervencions insostenibles. La construcció de ports esportius mal 
ubicats i mal dissenyats, i la sobreexplotació i impermeabilització de les conques 
hidrogràfiques amb la disminució generalitzada de les aportacions d'aigües i sediments, 
entre d'altres factors, han suposat una regressió de les platges i de la línia de la costa i un 
perjudici a les infraestructures costaneres.  
 
Paral·lelament, les intervencions de regeneració amb dragues i espigons han implicat la 
regressió dels alguers, i l'alteració periòdica dels ecosistemes marins, perjudicant 
greument tant els hàbitats com l'activitat pesquera. Les construccions de ports i espigons 
han implicat una modificació substancial de la morfologia de la costa i una 
sobreexplotació de les pedreres de la Serra de Marina.  
 
El 2015 el “Ministerio de Agricultura, Alimentación y MedioAmbiente” va fer públic un nou 
pla d’actuacions al litoral del Maresme conegut com a “Informe Técnico de Estrategia de 
Actuación en el Maresme”.  
 
Aquest projecte torna a optar per les mateixes solucions que s’han vingut adoptant des 
dels anys 70, basades en l’extracció massiva de sorres del fons marí i la modificació de la 
morfologia del litoral amb la construcció d’espigons que interrompen la dinàmica litoral, i 
que el pas del temps ha demostrat que han estat un absolut fracàs.  
 
El projecte de gestió del litoral del Maresme obvia, de nou, una visió global de la 
problemàtica que també tingui en compte les possibilitats d'incrementar les aportacions 
de sediments de la conca de la Tordera i de les rieres i molts altres aspectes de la 
globalitat dels sistemes naturals. El Pla és un projecte amb base geològica i aplicació 
d'enginyeria que no ofereix estudis interdisciplinaris tant de la diagnosi com de les 
intervencions a realitzar, ometent la necessària modificació del model de gestió de l'aigua 
i els sediments a les conques, els compromisos de bypass incomplerts pels ports 
esportius, la necessitat d'una participació dels diversos agents del Territori o el 
replantejament del model turístic i de gestió d’ús de l’espai maritimoterrestre.  
 
Novament un projecte de gran abast, amb grans costos econòmics públics, que 
modificarà per sempre la morfologia de la nostra costa, que no assegura la regeneració 
de les platges i fins i tot pronostica que no és una solució de llarg termini, que hipoteca la 
política d'ordenació del litoral i que es decideix des d'un despatx sense contrast ni 
participació de la ciutadania ni les institucions de la comarca, comprometent el medi, el 
paisatge i la qualitat de vida del futur de les generacions que ens succeiran.  
 
Propostes de resolució  
 
a) Aprova l'Adhesió al MANIFEST PER UN NOU MODEL DE GESTIÓ DEL LITORAL.  
 
b) Acorda exposar al “Ministerio de Agricultura, Alimentación i MedioAmbiente”,el rebuig 
al “Proyecto de construcción de un dique de apoyo en la playa de Ocata”; projecte que 
proposa la creació de quatre dics en forma de “L” entre els ports esportius de Premià de 
Mar i del Masnou, i un darrer espigó a la part de llevant del port del Masnou, projecte que 
es troba actualment pendent d’aprovació. 
  
El rebuig al projecte ve determinat per la falta de solucions de futur perdurables en el 
temps, en les propostes recollides en el Pla d’actuacions al litoral del Maresme. 
Actuacions com l’extracció de grans quantitats de sorres del fons marí per regenerar les 
platges, que com ja ha quedat demostrat, a part de no aconseguir estabilitzar les platges, 
suposa una gran inversió econòmica i te un fort impacte ambiental sobre el fons marí. 
 
També expressem el rebuig del nostre Ajuntament a qualsevol actuació de la draga que 
afecti negativament al fons marí.   
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c) Acorda demanar al “Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente” 
la suspensió i Moratòria de les actuacions derivades del pla esmentat, en els termes que 
es planteja actualment ja que aquest informe basa la majoria d’actuacions en dragats i 
moviments de sorres, i la fixació de la sorra per mitjà d’espigons, la qual cosa representa 
un retorn a la situació prèvia al 1986, abans de la primera regeneració i, per tant, en lloc 
d’abordar les causes de la problemàtica de la regressió del litoral proposa aplicar 
pedaços provisionals sobre les seves conseqüències.  
 
d) Sumar-nos, com a municipi afectat a, la “Taula per la gestió del Litoral del Maresme”, 
que té com a objectiu dissenyar un Pla Integral per la gestió de les platges i la 
sostenibilitat del territori, i integrada per tots els actors que viuen, treballen, fan ús, en són 
coneixedors i tenen poder de decisió sobre el territori per tal de buscar la millor solució 
per gestionar el litoral del Maresme.  
 
e) Exigir el compliment de les actuacions al port del Masnou amb by-pass de sorres, tal i 
com s’estableix a la legislació. 
 
f) Comunicar aquests acords a la Plataforma Preservem el Litoral, a la Taula per la gestió 
del Llitoral del Maresme, al Departament de Territori de la Generalitat de Catalunya i al 
“Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente” i a tota la població del 
Masnou a través dels canals habituals de difusió i comunicació.” 
 
Resultat:  Aprovat per 17 vots a favor i 4 vots d’abstenció.  
 
Votació 
Els grups municipals d’ERC-AM-MES (6 regidors), PDeCAT-UNIÓ (5 regidors), CUP-PA 
(2 regidors), ICV-EUiA-E (2 regidors) i PSC-CP (2 regidors) hi voten a favor. 
Els grups municipals de C’s (3 regidors) i PP (1 regidor) s’abstenen. 
 
27. - Declaració institucional presentada pel Grup Municipal de la CUP-PA en suport 
al professorat de l'IES Palau de Sant Andreu de la Barca 
 
Les intervencions corresponents a aquest punt de l’ordre del dia es troben enregistrades a la videoacta. Es poden 
consultar a l’enllaç següent: 

 
http://videoacta.elmasnou.cat?meeting=video_201806211933430200_FH.mov&topic=27 
 
Acord: 
 
“El dilluns de Sant Jordi, 23 d’Abril de 2018, es feia pública a través dels mitjans de 
comunicació la denúncia de la Fiscalia especialitzada en odi i discriminació envers nou 
docents de l’INS El Palau de Sant Andreu de la Barca. Segons aquesta, els dies 2 i 20 
d’octubre de 2017 alguns professors del centre haurien vexat els fills de guàrdies civils 
per raó de la seva nacionalitat i injuriat als cossos de seguretat de l’Estat. Ni en la 
denúncia ni en la divulgació oficial que se’n va fer es va prendre en consideració les 
declaracions del professorat realitzades en el mes de gener davant la Guàrdia Civil, que 
negaven taxativament aquelles infonamentades acusacions.  
 
Els docents afirmen que els debats sorgits a les aules sobre els fets de l’1 d’octubre es 
van fer partint dels valors que promou i reivindica l’escola pública catalana i que l’INS El 
Palau sempre ha fet seus: respecte, empatia, diversitat i esperit crític. Les expressions 
que s’atribueixen a la denúncia a alguns docents del centre no són certes i tergiversen les 
diverses intervencions a les classes. Tot i que fins a dia d'avui no s'ha registrat cap 
queixa formal, ni al centre ni als serveis d'inspecció, el mateix 3 d'octubre ja es van 
activar els mecanismes docents habituals per generar espais de trobada entre alumnat, 
docents, institució educativa i AMPA, amb l’objectiu d’abordar la situació, contrarestar el 
relat esbiaixat que s’estava projectant i garantir la intimitat de l’alumnat.  
 

http://videoacta.elmasnou.cat/?meeting=video_201806211933430200_FH.mov&topic=27
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El dia 27 d’octubre, els Serveis Territorials del Baix Llobregat responien als representants 
sindicals en la Junta de Personal que la Inspecció havia dut a terme les pertinents 
indagacions i que no s’havia trobat cap indici d’actuació indeguda. Alhora, l’Ajuntament de 
Sant Andreu de la Barca, convocava a les famílies implicades i al Director de l’Institut a 
una trobada, a la qual les famílies afectades no s’hi van presentar. El dia 6 de novembre, 
el Consell Escolar – òrgan màxim responsable de la cura de la convivència en el centre i 
en el que hi tenen representació el professorat, les famílies, els alumnes i l’Ajuntament 
aprovava per assentiment unànime un comunicat en el qual es rebutjaven les greus 
acusacions contra el professorat i es defensava la professionalitat dels docents.  
 
Durant aquests mesos, la pressió comunicativa ha fet molt de mal tant a l’alumnat com 
als docents, que havíem optat per no incentivar el debat públic per deixar espai a la 
dinàmica educativa, prioritzant-la per damunt de la defensa envers les crítiques i la 
hostilitat que ha rebut i continuen rebent. Malgrat tot, enlloc d’arxivar el cas, la Fiscalia ha 
impulsat l'inici d'un procediment judicial tant desorbitat com inadequat – utilitzant els 
qualificatius del Síndic de Greuges en el seu informe de 2 de maig del 2018. Així, el dia 
24 d’abril, després de l’aparició en premsa de la denúncia de la Fiscalia, l’assemblea de 
professors va decidir trencar el silenci, tot mantenint sempre la intimitat i el respecte d’uns 
i altres.  
 
La divulgació de la denúncia i la posterior publicació dels noms, cognoms i fotografies del 
professorat afectat (El Mundo 29/4/18), va tenir ressò en alguns mitjans de comunicació 
en clau d’escarni i d’instrumentalització política, causant l'assenyalament del professorat 
implicat, però també dels alumnes que s’hi citen, danyant a tota la comunitat educativa. 
Aquella malintencionada divulgació ha desatès tota ètica, en no respectar la presumpció 
d'innocència i limitar-se a una reproducció mecànica de la denúncia.  
 
D’altra banda, el Govern de l’Estat va enviar dos secretaris d’Estat per a reunir-se amb 
les persones denunciants i expressar el seu suport a la seva versió dels fets, sense tan 
sols sentir la posició del propi institut i el professorat. Al contrari, per endurir la seva 
ofensiva, el Ministerio de Educación ha fet uns requeriments per investigar més suposats 
casos, la majoria ja arxivats pel Departament i la pròpia fiscalia.  
 
Malgrat l'energia i els mitjans desplegats per bastir una acusació sense fonament, les 
mostres de suport es multipliquen, com en la concentració de l’1 de Maig convocada per 
ex-alumnes a les portes de l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca i l’acte amb la 
lectura el dia 10 de Maig del comunicat de suport de pares i mares de l’institut.  
 
Es vol utilitzar el procés d’El Palau –juntament amb el de La Seu- per desacreditar el 
model educatiu públic català, atribuint-li una funció adoctrinadora i promotora d’una divisió 
inexistent. A banda d'atemorir tota la comunitat educativa, cerca convertir-los en símbol 
d’un suposat trencament de la convivència a Catalunya.  
 
Per tot plegat el Grup Municipal de la CUP-PA El Masnou, proposa els següents acords al 
ple Municipal:  
 

 Mostrar la solidaritat amb el professorat i tota la comunitat educativa de l’INS El 
Palau de Sant Andreu de la Barca, així com altres que puguin trobar-se en 
situació similar.  
 

 Demanar l’immediat arxiu del procediment judicial obert contra professorat d’El 
Palau i d’altres procediments judicials oberts amb la mateixa motivació contra 
docents de l’escola pública catalana.  

 

 Reclamar de les institucions educatives i polítiques la protecció del nostre 
professorat. Que es faci públic l’informe de la inspecció educativa que exonerava 
el professorat d’El Palau i es doni suport públic al professorat.  
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 Exigir que s’aturi la campanya de criminalització dels docents i l’ofensiva contra 
l’ensenyament públic català, que és l’escola de tots i totes.  

 

 Manifestar el nostre més absolut compromís amb la convivència i la pau entre 
totes les persones que viuen en el nostre país, així com també amb la resta de 
pobles de l’Estat espanyol, Europa i el món.” 

 
Resultat:  Aprovat per 15 vots a favor i 6 vots en contra.  
 
Votació 
Els grups municipals d’ERC-AM-MES (6 regidors), PDeCAT-UNIÓ (5 regidors), CUP-PA 
(2 regidors) i ICV-EUiA-E (2 regidors) hi voten a favor. 
Els grups municipals de C’s (3 regidors), PSC-CP (2 regidors) i PP (1 regidor) hi voten en 
contra. 
 
L’alcalde aixeca la sessió de la qual, com a secretari general, estenc aquesta acta i la 
certifico a l’efecte que en quedi constància degudament, la qual firma el president amb 
mi. 
 
 


