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Assistència 

 
President: 
Sr. Jaume Oliveras i Maristany, Alcalde (ERC-AM-AM) 
 
 
Tinents i tinentes d’alcalde: 
Sra. Sílvia Folch Sánchez, tinenta d’alcalde primera (ERC-AM-AM) 
Sr. Ernest Suñé Nicolás, tinent d’alcalde segon (PSC-CP), s’incorpora a la sessió en el 
moment en què figura al cos de l’acta. 
Sr. Ricard Plana Artús, tinent d’alcalde tercer (ERC-AM-AM) 
Sra. Maria Llarás Vázquez, tinenta d’alcalde quarta (PSC-CP) 
Sra. Cristina Ramos Santamaria, tinenta d’alcalde cinquena (ERC-AM-AM) 
Sra. Anna Torrijos López, tinenta d’alcalde sisena (ERC-AM-AM) 
 
Regidors: 
Sr. Sergio González Fernández, regidor (ERC-AM-AM) 
Sra. Neus Tallada Moliner, regidora (ERC-AM-AM) 
Sra. Albert Alfaro Giró, regidor (ERC-AM-AM) 
Sra. Yulay Martínez Castillo, regidora (ERC-AM-AM)                     
 
Sra. Neus Villarrubia del Valle, regidora (Fem Masnou)  
Sr. Amadeu Quintana Jolonch, regidor (Fem Masnou) 
Sra. Isabel Redaño Andrés, regidora (Fem Masnou) 
 
Sra. Mònica González Huerva, regidora (PSC-CP) 
 
Sr. Romà López Bolart, regidor (JxCAT-UNITS)  
Sra. Meritxell Blanch Daura, regidora (JxCAT-UNITS)  
Sr. Ivan Ollé i Llopis, regidor (JxCAT-UNITS), s’incorpora a la sessió en el moment en 
què figura al cos de l’acta. 
 
Sr. Francisco Avilés Salazar, regidor (Cs) 
Sra. Stella Parodi Barriga, regidora (Cs)       
 
Sr. Fèlix Clemente Cavero, regidor (CUP-AMUNT) 
 
Secretari general:  
Sr. Gustau Roca Priante 
 
Interventora: 
Sra. Maria Teresa Fernández Hinojosa         
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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, dels esborranys de les actes següents: 
 
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_202101281902270200_FH.mov&topic=1 
  

- Ple extraordinari del 26 de novembre de 2020. 
- Ple extraordinari i urgent del Ple del 26 de novembre de 2020. 
- Ple ordinari del 17 de desembre de 2020. 
- Ple extraordinari i urgent 23 de desembre de 2020. 
 
S’aproven les actes per assentiment, sense introduir-hi esmenes.  
 
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_202101281902270200_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_202101281902270200_FH.mov&topic=3 

 

A les 19.10 hores, s’incorpora a la sessió el senyor Ivan Ollé. 
 
A les 19.12 hores, s’incorpora a la sessió el senyor Ernest Suñé. 
 
El secretari general dóna compte de la relació de decrets, tramitats electrònicament, que 
van del número 2.409 de data 10 de desembre al número 2.616 de data 30 de desembre 
de 2020, i del número 1 de data 4 de gener al número 69 de data 20 de gener de 2021. 
 
Resultat: En resten assabentats. 
 
4. - Donar compte de l'acceptació dels càrrecs en règim de dedicacions exclusiva i 
parcial. 
 
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_202101281902270200_FH.mov&topic=4 

 
Acord:  
 
“Únic. Donar compte de l’acceptació de les atribucions del règim de dedicació exclusiva 
per part dels membres de la corporació als que se’ls va atribuir per decret d’alcaldia 
2020LLDA002564 de 22 de desembre de 2020, d’atribució de dedicacions i retribucions 
als membres del govern, de conformitat amb l’article 13.4 del Decret 2568/1986, de 28 de 
novembre, pel que s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic 
de les Entitats Locals, que estableix que el nomenament d’un membre de la corporació 
per a un càrrec amb règim de dedicació exclusiva només suposarà el règim de dedicació 
exclusiva si és acceptat expressament, circumstància que serà comunicada al Ple de la 
següent sessió ordinària.” 
 
Resultat: En resten assabentats. 
 

http://videoacta.elmasnou.cat/?meeting=video_202101281902270200_FH.mov&topic=1
http://videoacta.elmasnou.cat/?meeting=video_202101281902270200_FH.mov&topic=2
http://videoacta.elmasnou.cat/?meeting=video_202101281902270200_FH.mov&topic=3
http://videoacta.elmasnou.cat/?meeting=video_202101281902270200_FH.mov&topic=4
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5. - Donar compte de la xifra oficial de població resultant de la revisió del padró 
municipal referida a 1 de gener de 2020. 
 
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_202101281902270200_FH.mov&topic=5 

 
Acord:  
 
“Únic. Donar compte de la xifra oficial de població resultant de la revisió del padró 
municipal d’habitants referida a 1 de gener de 2020, que ha estat comunicada per la 
Delegació Provincial del Instituto Nacional de Estadística (INE) a Barcelona en data 
d’entrada a l’Ajuntament 26 de novembre de 2020. 
 
La xifra oficial de població al Masnou a 1 de gener de 2020 és 23.831 habitants. 
 
Aquesta xifra ha estat elevada al Govern d’Espanya per l’INE i publicada, dins del resum 
provincial i per comunitats autònomes, en el BOE número 340 de data 30 de desembre 
de 2020, mitjançant el Reial Decret 1147/2020, de 15 de desembre, pel qual es declaren 
oficials les xifres de població resultants de la revisió del padró municipal referides a 1 de 
gener de 2020.” 
 
Resultat: En resten assabentats.  
 
6. - Modificació del nomenament de les representants municipals al Consorci DO 
Alella, al Consorci de Promoció Turística Costa del Maresme, i l’Associació de 
l’Observatori de les Dones als Mitjans de Comunicació. 
 
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_202101281902270200_FH.mov&topic=6 

 
Acord:  
 
“En la sessió extraordinària del Ple de data 4 de juliol de 2019, a l’empara de l’article 38 
c) del Reglament d’organització i funcionament i règim jurídic de les entitats locals, 
aprovat pel Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, es van nomenar els i les 
representants de la corporació que havien de formar part dels òrgans col•legiats als quals 
pertany l’Ajuntament i que el seu nomenament siguin competència del Ple.  
 
Fruit de la remodelació del Govern produïda el mes de novembre he considerat oportú 
modificar els nomenaments d’alguns dels representants de l’Ajuntament en diferents 
organismes. Els canvis són els següents: 
 

 Consorci DO Alella: 
La senyora Maria Llarás Vázquez (PSC-CP), en substitució de la Sra. Sílvia Folch 
Sánchez (ERC-AM-AM), suplent. 

 

 Consorci de Promoció Turística Costa del Maresme 
La senyora Maria Llarás Vázquez (PSC-CP), en substitució de la Sra. Sílvia Folch 
Sánchez (ERC-AM-AM), suplent. 

 

 Associació de l’Observatori de les Dones als Mitjans de Comunicació  
La senyora Mònica González Huerva (PSC-CP), en substitució de la Sra. Yulay 
Martínez Castillo (ERC-AM-AM). 

 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Serveis Generals amb data 20 
de gener de 2021. 
 

http://videoacta.elmasnou.cat/?meeting=video_202101281902270200_FH.mov&topic=5
http://videoacta.elmasnou.cat/?meeting=video_202101281902270200_FH.mov&topic=6
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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. Modificar el nomenament de les representants municipals als diferents 
organismes que s’esmenten a continuació: 
 
Consorci DO Alella 
Suplent: Sra. Maria Llarás Vázquez (PSC-CP) 
 
Consorci de Promoció Turística Costa del Maresme 
Suplent: Sra. Maria Llarás Vázquez (PSC-CP) 
 
Associació de l’Observatori de les Dones als Mitjans de Comunicació  
Sra. Mònica González Huerva (PSC-CP) 
 
Segon. Publicar-ho a l’e-Tauler i al Butlletí d’informació municipal, i donar-ne difusió al 
portal de transparència de la web municipal, tot als efectes del seu general coneixement.” 
 
Resultat: Aprovat per 12 vots a favor i 9 vots d’abstenció. 
 
Votació 
Els grups municipals d’ERC-AM-AM (9 regidors) i PSC-CP (3 regidors), hi voten a favor. 
 
Els grups municipals de Fem Masnou (3 regidors), JxCAT-UNITS (3 regidors), Cs (2 
regidors) i CUP-AMUNT (1 regidor), s’abstenen. 
 
7. - Aprovació definitiva del Pla de reactivació social i econòmica Al Masnou, 
vencem la Covid-19. 
 
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_202101281902270200_FH.mov&topic=7 

 
Acord:  
 
“Atesa la crisi econòmica i social derivada de la pandèmia generada per la Covid-19. 
 
Vista la memòria de l’Alcaldia de 7 de gener de 2021. 
 
Vist el text Pla de reactivació social i econòmica Al Masnou, vencem la Covid-19, que 
s’adjunta a aquest expedient.  
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Serveis Generals amb data 20 
de gener de 2021. 
 
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. Aprovar definitivament el Pla de reactivació social i econòmica Al Masnou, 
vencem la Covid-19, amb el text que consta en l’annex 9 de proposta de mesures.  
 
Segon. Incorporar al Pla d’actuació municipal 2019-2023 totes aquelles actuacions 
derivades del Pla de reactivació social i econòmica que no hi constin, i actualitzar-hi 
aquelles actuacions sí hi constaven i que s’han modificat arran del Pla.   
 
Tercer. Dur a terme el seguiment del Pla de reactivació social i econòmica i donar 
compte del seu acompliment, així com actualitzar periòdicament l’observatori específic de 
l’impacte de la crisi de la Covid-19.” 
 

http://videoacta.elmasnou.cat/?meeting=video_202101281902270200_FH.mov&topic=7
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Resultat: Aprovat per 17 vots a favor, 1 vot en contra i 3 vots d’abstenció. 
 
Votació 
El Grup Municipal de la CUP-AMUNT (1 regidor), hi vota en contra. 
 
Els grups municipals d’ERC-AM-AM (9 regidors), PSC-CP (3 regidors), JxCAT-UNITS (3 
regidors) i Cs (2 regidors), hi voten a favor. 
 
El Grup Municipal de Fem Masnou (3 regidors), s’absté. 
 
8. - Declaració de desert del lot 2 del contracte de serveis de manteniment, neteja i 
tractaments fitosanitaris dels parcs, jardins municipals, parterres, talussos, 
jardineres, correcans i arbrat i de l’esporga dels arbres del municipi del Masnou 
(LIC 6/2020). 
 
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_202101281902270200_FH.mov&topic=8 
 

Acord:  
 
“En data 17 de setembre de 2020 el Ple Municipal va aprovar l’expedient de contractació i 
els plecs de clàusules administratives i tècniques particulars per a l’adjudicació del 
contracte de serveis de manteniment, neteja i tractaments fitosanitaris dels parcs, jardins 
municipals, parterres, talussos, jardineres, correcans i arbrat i de l’esporga dels arbres del 
municipi del Masnou, mitjançant procediment obert i diversos criteris d’adjudicació, 
subjecte a regulació harmonitzada i dividit en dos lots:  
 
Lot 1: Servei de manteniment, neteja i tractaments fitosanitaris dels parcs, jardins 
municipals, parterres, talussos, jardineres, correcans i arbrat. 
 
Lot 2: Servei d’esporga de l’arbrat. 
 
La licitació es va anunciar al DOUE en data 25 de setembre de 2020 i al perfil de 
contractant de la pàgina web de l’Ajuntament del Masnou en data 28 de setembre de 
2020 i el termini de presentació d’ofertes va finalitzar el dia 26 d’octubre de 2020. 
 
Per decret d’alcaldia número 1983 de data 21 d’octubre de 2020 es va procedir a la 
correcció d’un error material existent a la clàusula 13.1 del plec de clàusules 
administratives particulars i a l’informe de necessitats, en relació a la fórmula econòmica 
dels criteris d’adjudicació del lot 2 (contracte de l’esporga de l’arbrat del Masnou). Aquest 
decret d’alcaldia va ser ratificat en la sessió del Ple Municipal de data 19 de novembre de 
2020.  Aquesta informació es va publicar en data 21 d’octubre de 2020 al perfil de 
contractant.    
 
Transcorregut el termini de presentació d’ofertes, en aquest procediment es van 
presentar les empreses licitadores següents, segons certificat de registre d’ofertes emès 
per l’eina Sobre Digital de la Plataforma de Serveis de Contractació Pública: 
 
Lot 1: Servei de manteniment, neteja i tractaments fitosanitaris dels parcs, jardins 
municipals, parterres, talussos, jardineres, correcans i arbrat. 
 

1. Cespa, Compañía Española de Servicios Publicos y Auxiliares, SA 
2. Talher, S.A.  
3. Ambientalia World, SL 

 
Lot 2: Servei d’esporga de l’arbrat 
 

1. Igreen Eco Concept Serveis.,S.L. 

http://videoacta.elmasnou.cat/?meeting=video_202101281902270200_FH.mov&topic=8
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La mesa de contractació, en sessió de data 30 d’octubre de 2020, va acordar admetre les 
empreses licitadores del lot 1 del contracte Cespa, Compañía Española de Servicios 
Publicos y Auxiliares, SA, Talher, S.A. i l’empresa licitadora del lot 2 del contracte Igreen 
Eco Concept Serveis.,S.L, en el procediment de licitació en haver presentat correctament 
la documentació inclosa en el sobre digital A i requerir a l’empresa licitadora del lot 1 del 
contracte Ambientalia World, SL, perquè esmenés les deficiències trobades en les 
declaracions presentades en el sobre digital A. En data 6 de novembre de 2020, la mesa 
de contractació va revisar la documentació presentada per l’empresa licitadora 
Ambientalia World, SL, en resposta al requeriment esmentat anteriorment i va acordar 
admetre-la en el procediment de licitació.  
 
En data 6 de novembre de 2020 es va procedir de forma telemàtica i en acte públic a 
l’obertura del sobre digital B del lot 1 del contracte que contenia la documentació relativa 
als criteris no quantificables automàticament i del sobre digital B del lot 2 del contracte, 
que contenia la documentació relativa als criteris quantificables automàticament. 
 
El resultat de l’obertura del sobre digital B de l’empresa licitadora del lot 2 del contracte, 
va ser el següent: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La mesa va acordar sol·licitar informe al tècnic de paisatge per a la revisió de la 
documentació continguda en els sobres B de cada un dels lots als efectes del seu anàlisi i 
valoració. 
 
En data 24 de novembre de 2020 la mesa de contractació es va reunir en acte privat i de 
forma telemàtica per la revisió de l’informe tècnic de valoració de les propostes 
econòmiques, classificació d’ofertes i proposta d’adjudicació dels dos lots del contracte.  
 
Segons es desprèn de l’acta de la mesa citada, la puntuació de l’oferta econòmica i resta 
de criteris quantificables automàticament per l’empresa licitadora al lot 2 del contracte va 
ser la següent: 
  
Lot 2: Servei d’esporga de l’arbrat.  
 

Criteris avaluables de forma automàtica (màxim 100 punts) IGREEN ECO 
CONCEPT 
SERVEIS.,S.L 

Proposta econòmica 80 punts 

Nombre arbres anuals addicionals a esporgar: 10 punts 

TOTAL 90 punts 

     
La valoració total obtinguda per l’empresa admesa expressada en forma decreixent 
d’acord amb l’article 150.1 de la LCSP va ser la següent: 
 
Lot 2: Servei d’esporga de l’arbrat. 
 

1. Igreen Eco Concept Serveis, SL ................................ 90 punts  
 
 

 Igreen Eco Concept 
Serveis, S.L. 

 
Preu dels 3 anys del contracte  (IVA 
exclòs) 

 
274.929,15 euros 
 

 
Nombre d’arbres anuals addicionals a 
esporgar. 

 
Increment en 100 unitats  
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A la vista de l’anterior, la mesa de contractació va acordar proposar a l’òrgan de 
contractació adjudicar el lot 2 “Servei d’esporga de l’arbrat” a l’empresa Igreen Eco 
Concept Serveis, SL, prèvia presentació de la documentació a la qual es refereix la 
clàusula 18a del plec de clàusules administratives particulars en relació amb l’article 
150.2 de la LCSP.  
 
Aquesta acta va ser publicada en el perfil del contractant juntament amb l’informe tècnic 
de valoració corresponent, el dia 25 de novembre de 2020. 
 
Dins el termini atorgat per la mesa de contractació per a la presentació de documentació 
prèvia a l’adjudicació, segons requeriment efectuat, Igreen Eco Concept Services, SL va 
presentar la documentació i va constituir la garantia definitiva. D’acord amb la reunió de la 
mesa de contractació celebrada en data 15 de desembre de 2020, de revisió de la 
documentació prèvia a l’adjudicació, es va acordar sol·licitar esmenes a l’empresa 
proposada adjudicatària del lot 2, Igreen Eco Concept Services, SL. En relació als 
documents acreditatius de la solvència tècnica, concretament es va requerir “(...) 
Documents acreditatius en els termes que disposa la clàusula 11 dels plecs de clàusules 
administratives particulars dels principals treballs de contingut similar o anàleg amb els 
que són objecte del lot. D’acord amb el plec de clàusules administratives particulars, es 
consideraran treballs de la mateixa o similar naturalesa que el que constitueix l'objecte el 
contracte els quatre primers dígits del codi CPV del lot previst a la clàusula primera 
d'aquests plecs: treballs de poda. Per tant, manca acreditar la realització d’un mínim de 
dos contractes de característiques i imports anuals relacionats amb treballs de poda en 
els darrers tres anys.”  
 
En data 12 de gener de 2021 la mesa de contractació es torna a reunir per revisar la 
documentació aportada per Igreen Eco Concept Services, SL al requeriment d’esmenes 
en relació a la documentació prèvia a l’adjudicació del lot 2. L’acta d’aquesta mesa, en la 
part que interessa, disposa el següent:  
 
“(...)Examinada la documentació presentada per aquesta empresa, i a la vista del 
contingut de l’informe tècnic emès pel tècnic de paisatge en data d’avui, la mesa de 
contractació considera que Igreen Eco Concept Services, SL no ha acreditat la solvència 
tècnica requerida a la clàusula 11.1 del plec de clàusules administratives particulars.  
 
La documentació aportada per Igreen Eco Concept Services, SL, no acredita dos 
contractes de característiques i imports anuals similars, tal i com exigeix la clàusula 11.1 
del plec de clàusules administratives particulars. D’acord amb la clàusula 11.1 
esmentada:  
 
“(…) Es consideraran treballs de la mateixa o similar naturalesa que el que constitueix 
l'objecte el contracte els quatre primers dígits del codi CPV de cada lot previst a la 
clàusula primera d'aquests plecs”.  
 
Els quatre primers dígits del CPV del lot 2 corresponen a treballs de “Poda de árboles y 
setos”. L’informe tècnic de data 12 de gener de 2021, en relació amb aquesta qüestió 
estableix:  
 
“(...) 3- Que vista la documentació presentada per l’empresa IGREEN se’n extreuen les 
següents observacions:  
 
· L’acreditació de la solvència tècnica tal i com especifica el PCAP diu “Es consideraran 
treballs de la mateixa o similar naturalesa que el que constitueix l'objecte el contracte els 
quatre primers dígits del codi CPV de cada lot previst a la clàusula primera d'aquests 
plecs.” que en el cas del lot 2 del qual s’està valorant la solvència tècnica correspon al 
CPV 77340000-5.  
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· En el cas del certificat emés per l’Ajuntament d’Arenys de munt defineix que les tasques 
realitzades corresponen al codi CPV 77310000-6 que inclouen quan convé tasques 
relatives al codi CPV 77340000-5. Pel que s’entén que la naturalesa principal del 
contracte no es correspon als codi CPV exigit en el plec per aquest lot.  
 
· Que els certificats emesos per les empreses Oyster i American School of Barcelona no 
es poden vincular o relacionar amb l’objecte del contracte ja que no es defineixen les 
tasques executades ni quin pes dins del contracte han tingut aquestes.  
 
Conclusions  
 
1-Per tant s’estima que l’empresa IGREEN no acredita el compliment dels requisits 
mínims de solvència tècnica requerida al presentar certificats on l’objecte principal del 
contracte no representa el codi CPV exigit a la clàusula 11. dels plecs de clàusules 
administratives particulars que regeixen el present procés de licitació.”  
 
Per l’anterior, la mesa de contractació acorda, per unanimitat, proposar a l’òrgan de 
contractació l’adopció dels acords següents:  
 
Primer.- L’exclusió de l’empresa Igreen Eco Concept Services, SL de la licitació LIC 
6/2020, lot 2 del contracte “Servei d’esporga de l’arbrat”, per no acreditar la solvència 
tècnica requerida a la clàusula 11.1 del plec de clàusules administratives particulars.  
 
Segon.- Declarar desert el lot 2 de la licitació LIC 6/2020, corresponent al contracte 
“Servei d’esporga de l’arbrat”, al no existir cap altre licitador classificat i, per tant, cap 
oferta vàlida d’acord amb el que disposa l’article 150.3 de la LCSP.” 
 
Al perfil de contractant de l’Ajuntament estan publicades totes les actes corresponents a 
les reunions de la mesa de contractació, així com els informes tècnics corresponents per 
general coneixement de tots els licitadors.  
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Serveis Generals amb data 20 
de gener de 2021. 
 
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. Declarar vàlid l’acte de licitació. 
 
Segon. Ratificar les actuacions de la mesa de contractació segons les actes de dates 30 
d’octubre de 2020; 6, 20, 23 i 24 de novembre de 2020; i 15 de desembre de 2020 i 12 de 
gener de 2021. 
 
Tercer. Excloure l’empresa Igreen Eco Concept Services, SL., amb NIF B65999252, del 
procediment de licitació per a l’adjudicació del lot 2 del contracte “Servei d’esporga de 
l’arbrat”, pels motius que consten en l’acta de la mesa de contractació de data 12 de 
gener de 2021, i que consten en la part expositiva del present acord.  
 
Quart. Retornar la garantia definitiva,  per import de 13.746,46 €, dipositada per Igreen 
Eco Concept Services, SL a la tresoreria de l’Ajuntament mitjançant aval bancari.  
 
Cinquè. Declarar desert el lot número 2, corresponent al “servei d’esporga de l’arbrat”, de 
la licitació convocada per a l’adjudicació del contracte de serveis de manteniment, neteja i 
tractaments fitosanitaris dels parcs, jardins municipals, parterres, talussos, jardineres, 
correcans i arbrat i de l’esporga dels arbres del municipi del Masnou, mitjançant 
procediment obert i diversos criteris d’adjudicació (LIC 6/2020), de conformitat amb 
l’article 150.3 de la LCSP, en tant que no existeix cap oferta vàlida.  
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Sisè. Notificar aquest acord al licitador presentat al lot 2 de la licitació 6/2020 i publicar-lo 
al perfil de contractant i al Diari Oficial de la Unió Europea i al Registre Públic de 
Contractes.” 
 
Resultat: Aprovat per 14 vots a favor, 1 vot en contra i 6 vots d’abstenció. 
 
Votació 
El Grup Municipal de la CUP-AMUNT (1 regidor) hi vota en contra. 
 
Els grups municipals d’ERC-AM-AM (9 regidors), PSC-CP (3 regidors) i Cs (2 regidors), hi 
voten a favor. 
 
Els grups municipals de Fem Masnou (3 regidors) i JxCAT-UNITS (3 regidors), 
s’abstenen. 
 
9. - Aprovació inicial de les bases especifiques reguladores de la concessió de 
subvencions extraordinàries a les empreses locals afectades per la limitació en el 
desenvolupament de la seva activitat econòmica amb motiu de la crisi sanitària 
ocasionada per la COVID 19. 
 
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_202101281902270200_FH.mov&topic=9 

 
Acord:  
 
“Vist que la crisi sanitària provocada per la COVID 19 està afectant de ple l’activitat 
econòmica dels nostres municipis. Les mesures impulsades per les autoritats sanitàries 
per a la contenció general del virus han comportat el  tancament d’una part dels sectors 
econòmics, una reducció de l’activitat motivada pel compliment d’uns aforaments i 
limitacions en la mobilitat de les persones. 

Vist que la carta de serveis de Promoció Econòmica de l’Ajuntament del Masnou, dins 
dels serveis a les empreses i a l’emprenedoria incorpora un catàleg d’actuacions d’impuls 
de l’activitat econòmica local vinculades a actuacions de sensibilització, difusió i promoció 
de la cultura emprenedora i l’activitat empresarial. Entre d’altres, s’esmenta la 
convocatòria de subvencions i premis.  
 
Vist que el teixit productiu dels nostres municipis encara pateixen a data d’avui els efectes 
negatius d’aquesta crisi sanitària i econòmica sense precedents. L’ impacte en l’activitat 
econòmica es preveu llarg. És necessari des de les administracions públiques donar 
suport i en el cas de l’Ajuntament del Masnou, anar més enllà de la convocatòria ordinària 
de subvencions que anualment es convoca. 
 
Vist que des de la regidoria de Promoció Econòmica s’han presentat unes noves bases 
reguladores per a la concessió de subvencions tenint en compte les mesures de 
contenció adoptades des del mes de març de l’any 2020 i fins a l’actualitat i que ha 
comportat limitacions en el desenvolupament de les activitats econòmiques dels nostres 
municipis. 
 
Vist l’informe tècnic de la tècnica de Promoció Econòmica confeccionat en data 13 de 
gener de 2021. 
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Serveis Generals amb data 20 
de gener de 2021. 
 
En virtut de tot el que s’ha exposat, el Ple de la corporació adopta, per majoria absoluta, 
dels presents (21), els acords següents: 
 

http://videoacta.elmasnou.cat/?meeting=video_202101281902270200_FH.mov&topic=9
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Primer. Aprovar inicialment les bases específiques de la concessió de subvencions 
extraordinàries a les empreses locals afectades per la limitació en el desenvolupament de 
la seva activitat econòmica amb motiu de la crisi sanitària ocasionada per la COVID 19, 
segons el text del document que forma part de l’expedient.  
 
Segon. Sotmetre a informació pública el present acord i el text de les bases específiques 
que regulen l’atorgament de subvencions de subvencions extraordinàries a les empreses 
locals afectades per la limitació en el desenvolupament de la seva activitat econòmica 
amb motiu de la crisi sanitària ocasionada per la COVID 19 pel procediment de 
concurrència competitiva, per un termini de trenta dies hàbils, a fi que s’hi puguin 
presentar al·legacions i reclamacions, mitjançant la inserció dels anuncis corresponents al 
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, al Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya, al tauler d’edictes electrònic de l’Ajuntament i al portal web de transparència 
municipal. El termini d’informació pública començarà a comptar a partir de l’endemà del 
dia de la publicació de l’anunci al BOPB.  
 
Tercer. Considerar aprovades definitivament aquestes bases específiques en el cas que 
no es presenti cap al·legació o reclamació, sense necessitat de cap tràmit ulterior i 
procedir a continuació a la publicació del text íntegre al BOPB.” 
 
Resultat: Aprovat per 17 vots a favor i 4 vots d’abstenció.  
 
Votació 
Els grups municipals d’ERC-AM-AM (9 regidors), Fem Masnou (3 regidors), PSC-CP (3 
regidors) i Cs (2 regidors) hi voten a favor.  
 
Els grups municipals de JxCAT-UNITS (3 regidors) i la CUP-AMUNT (1 regidor), 
s’abstenen. 
 
10. - Aprovació del Compte General exercici 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_202101281902270200_FH.mov&topic=10 
 

Acord:  
 
“Format el Compte General de l’Ajuntament del Masnou de l’exercici 2019 conforme  
amb allò que preceptua l’Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre, per la que s’aprova 
la Instrucció del model normal de comptabilitat local, mostrant la imatge fidel del 
patrimoni, de la situació financera, dels resultats i de l’execució del pressupost, en data 
19 de novembre de 2020 es va sotmetre a informe de la Comissió Especial de Comptes 
d’aquest Ajuntament, la qual va emetre el seu dictamen favorable. 
 
El 25 de novembre  de 2020, es va exposar al públic en forma i terminis establerts a 
l’article 212.3 del text refós aprovat per RDL 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el 
Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, havent-se publicat l’edicte al 
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i e-tauler en l’esmentat dia, sense que 
durant el termini d’exposició al públic s’hagi formulat cap reclamació. 
 
D’acord amb els articles 208 a 212 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el 
Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, en relació amb la tramitació i el 
contingut,  
 
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.- Aprovar el Compte General de l’exercici 2019 de l’Ajuntament del Masnou 
formats pels següents estats: 

http://videoacta.elmasnou.cat/?meeting=video_202101281902270200_FH.mov&topic=10
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 Balanç 

 Compte del Resultat Econòmic – Patrimonial 

 Estat de canvis en el patrimoni net 

 Estat de fluxos d’efectiu 

 Estat de Liquidació del Pressupost 

 Memòria 
 

I amb la següent documentació complementària: 
 

 Acta d’arqueig 

 Notes o certificacions de saldos bancaris 
 
Segon.- Rendir a la Sindicatura de Comptes l’expedient del Compte General de 
l’exercici 2019 de conformitat amb el que determinen els articles esmentats en la part 
expositiva.” 
 
Resultat: Aprovat per 12 vots a favor i 9 vots d’abstenció.  
 
Votació 
Els grups municipals d’ERC-AM-AM (9 regidors) i PSC-CP (3 regidors), hi voten a favor. 
 
Els grups municipals de Fem Masnou (3 regidors), JxCAT-UNITS (3 regidors) i Cs (2 
regidors) i CUP-AMUNT (1 regidor), s’abstenen. 
 
10.1 Declarar d'interès municipal o d'utilitat municipal les obres de construcció 
d'un edifici plurifamiliar d'habitatges de protecció oficial format per 67 habitatges, 1 
local d'equipament, 16 trasters i 75 places d'aparcament al carrer d'Itàlia, número 5 
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_202101281902270200_FH.mov&topic=11 

 
Els punts d’urgència 10.1 i 10.2 es tracten i voten conjuntament. 
 
Resultat de la urgència: Aprovada per 17 vots a favor i 4 vots d’abstenció. 
 
Votació de la urgència:  
Els grups municipals d’ERC-AM-AM (9 regidors), PSC-CP (3 regidors), JxCAT-UNITS (3 
regidors) i Cs (2 regidors), hi voten a favor. 
 
Els grups municipals de Fem Masnou (3 regidors) i CUP-AMUNT (1 regidor), s’abstenen. 
 
Acord:  
 
“Vist que en data 28 de juliol de 2020, el senyor (.../...), en representació de l’Institut 
Metropolità de Promoció de Sòl i Gestió Patrimonial (IMPSOL), com a EPEL adscrita a 
l’Àrea Metropolitana de Barcelona, va sol·licitar llicència municipal per a la construcció 
d’un edifici plurifamiliar d’habitatges de protecció oficial format per 67 habitatges, 1 local 
d’equipament, 16 trasters i 75 places d’aparcament en el solar situat al carrer d’Itàlia, 
número 5 del Masnou, expedient X2020009849, finca registral 17358. 
 
Atès que en data 22 de gener de 2021, el senyor (.../...), en representació de l’Institut 
Metropolità de Promoció de Sòl i Gestió Patrimonial (IMPSOL), va demanar l’exempció de 
les taxes per llicències urbanístiques i la bonificació del 95% de l’impost sobre 
construccions, instal·lacions i obres d’acord amb les ordenances fiscals de 2020.  
 

http://videoacta.elmasnou.cat/?meeting=video_202101281902270200_FH.mov&topic=11
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Atès que en data 26 de gener de 2021, l’arquitecta municipal ha emès un informe en el 
qual posa de manifest que les obres relatives a la construcció d’un edifici plurifamiliar 
d’habitatges de protecció oficial format per 67 habitatges, 1 local d’equipament, 16 
trasters i 75 places d’aparcament al carrer d’Itàlia, número 5 del Masnou, són 
susceptibles de ser declarades d’interès municipal, donat que les obres s’executen en 
terrenys qualificats urbanísticament com a zona 11 hp, volumetria definida de protecció 
oficial i que les mateixes s’executen en el marc d’un conveni de col·laboració signat entre 
l’Ajuntament del Masnou i l’Àrea Metropolitana de Barcelona i que com a tal desenvolupa 
una activitat d’interès social que beneficia al municipi, informant favorablement la 
procedència de la declaració de les obres que vol realitzar l’IMPSOL com a obres 
d’especial interès o utilitat municipal, d’acord amb els articles 3r.bis.4 i 6.3 de les 
ordenances fiscals reguladores de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres i de 
la taxa per llicències urbanístiques, respectivament. 
 
Vist que en data 26 de gener de 2021 la cap d’Urbanisme ha emès informe en el qual 
manifesta que se sotmeti la documentació presentada per l’Institut Metropolità de 
Promoció de Sòl i Gestió Patrimonial (IMPSOL), com a EPEL adscrita a l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona, per  construir un edifici plurifamiliar d’habitatges de protecció 
oficial format per 67 habitatges, 1 local d’equipament, 16 trasters i 75 places 
d’aparcament al carrer d’Itàlia, número 5 del Masnou, expedient X2020009849, a 
aprovació del Ple municipal, als efectes d’acordar la declaració d’especial interès o 
d’utilitat municipal de les obres de referència, a executar per l’IMPSOL. 
 
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. Declarar d’especial interès o d’utilitat municipal les obres de construcció d’un 
edifici plurifamiliar d’habitatges de protecció oficial format per 67 habitatges, 1 local 
d’equipament, 16 trasters i 75 places d’aparcament al carrer d’Itàlia, número 5 del 
Masnou, d’acord amb els informes emesos per l’arquitecta municipal i per la cap 
d’Urbanisme, en data 26 de gener de 2021, respectivament. 
 
Segon. Notificar aquest acord a l’Institut Metropolità de Promoció de Sòl i Gestió 
Patrimonial (IMPSOL).” 
 
Resultat: Aprovat per 20 vots a favor i 1 vot d’abstenció.  
 
Votació 
Els grups municipals d’ERC-AM-AM (9 regidors), Fem Masnou (3 regidors), PSC-CP (3 
regidors), JxCAT-UNITS (3 regidors) i Cs (2 regidors), hi voten a favor.  
 
El Grup Municipal de la CUP-AMUNT (1 regidor), s’absté. 
 
10.2 Declarar d’interès municipal o d’utilitat municipal les obres de construcció 
d’un edifici plurifamiliar d’habitatges de protecció oficial format per 40 habitatges, 
40 places d’aparcament i 2 locals a la plaça de Duc d’Ahumada, número 2 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_202101281902270200_FH.mov&topic=12 

 
Acord:  
 
“Vist que en data 25 d’agost de 2020, la senyora (.../...), en representació de l’ Institut 
Metropolità de Promoció de Sòl i Gestió Patrimonial (IMPSOL), com a EPEL adscrita a 
l’Àrea Metropolitana de Barcelona, va sol·licitar llicència municipal per a la construcció 
d’un edifici de 40 habitatges de protecció oficial, 40 places d’aparcament i 2 locals en el 

http://videoacta.elmasnou.cat/?meeting=video_202101281902270200_FH.mov&topic=12
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solar ubicat a la plaça de Duc d’Ahumada, núm. 2 del Masnou, expedient X2020011883, 
finca registral 17493. 
 
Atès que en data 22 de gener de 2021, el senyor (.../...), en representació de l’Institut 
Metropolità de Promoció de Sòl i Gestió Patrimonial (IMPSOL), va demanar l’exempció de 
les taxes per llicències urbanístiques i la bonificació del 95% de l’impost sobre 
construccions, instal·lacions i obres d’acord amb les ordenances fiscals de 2020.  
 
Atès que en data 26 de gener de 2021, l’arquitecta municipal ha emès un informe en el 
qual posa de manifest que les obres relatives a la construcció d’un edifici plurifamiliar 
d’habitatges de protecció oficial format per 40 habitatges, 40 places d’aparcament i 2 
locals a la plaça de Duc d’Ahumada, número 2 del Masnou, són susceptibles de ser 
declarades d’interès municipal, donat que les obres s’executen en terrenys qualificats 
urbanísticament com a zona 11 hp, volumetria definida de protecció oficial i que les 
mateixes s’executen en el marc d’un conveni de col·laboració signat entre l’Ajuntament 
del Masnou i l’Àrea Metropolitana de Barcelona i que com a tal desenvolupa una activitat 
d’interès social que beneficia al municipi, informant favorablement la procedència de la 
declaració de les obres que vol realitzar l’IMPSOL com a obres d’especial interès o utilitat 
municipal, d’acord amb els articles 3r.bis.4 i 6.3 de les ordenances fiscals reguladores de 
l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres i de la taxa per llicències urbanístiques, 
respectivament. 
 
Atès que en data 26 de gener de 2021 la cap d’Urbanisme ha emès informe en el qual 
manifesta que se sotmeti la documentació presentada per l’Institut Metropolità de 
Promoció de Sòl i Gestió Patrimonial (IMPSOL), com a EPEL adscrita a l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona, per  construir un edifici plurifamiliar d’habitatges de protecció 
oficial format per 40 habitatges, 40 places d’aparcament i 2 locals a la plaça de Duc 
d’Ahumada, número 2 del Masnou, expedient X2020011883, a aprovació del Ple 
municipal, als efectes d’acordar la declaració d’especial interès o d’utilitat municipal de les 
obres de referència, a executar per l’IMPSOL. 
 
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. Declarar d’especial interès o d’utilitat municipal les obres de construcció d’un 
edifici plurifamiliar d’habitatges de protecció oficial format per 40 habitatges, 40 places 
d’aparcament i 2 locals a la plaça de Duc d’Ahumada, número 2 del Masnou, d’acord amb 
els informes emesos per l’arquitecta municipal i per la cap d’Urbanisme, amb data 26 de 
gener de 2021, respectivament. 
 
Segon. Notificar aquest acord a l’Institut Metropolità de Promoció de Sòl i Gestió 
Patrimonial (IMPSOL).” 
 
Resultat: Aprovat per 20 vots a favor i 1 vot d’abstenció.  
 
Votació 
Els grups municipals d’ERC-AM-AM (9 regidors), Fem Masnou (3 regidors), PSC-CP (3 
regidors), JxCAT-UNITS (3 regidors) i Cs (2 regidors), hi voten a favor.  
 
El Grup Municipal de la CUP-AMUNT (1 regidor), s’absté. 
 
11. - Contesta de l'Equip de Govern als precs 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_202101281902270200_FH.mov&topic=13 
 

 
 

http://videoacta.elmasnou.cat/?meeting=video_202101281902270200_FH.mov&topic=13
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12. - 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_202101281902270200_FH.mov&topic=14 

 
13. - Moció presentada pel Grup Municipal de Fem Masnou per impulsar mesures 
que fomentin l'equitat educativa al nostre municipi. 
 
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_202101281902270200_FH.mov&topic=15 

 
Acord:  
 
“El confinament que, arrel de la crisi sanitària de la covid -19, vam patir l’últim trimestre 
del curs passat i que va implicar la substitució de l’educació presencial per l’ensenyament 
online va posar de manifest  la gran desigualtat social i educativa que existeix entre els 
nens i joves del nostre país i la incapacitat per fer-li front d'un sistema educatiu - molt 
debilitat per les retallades de l'última dècada - que no només pateix una manca de 
recursos per abordar aquesta falta d'equitat, sinó que la fomenta en fer de la segregació 
escolar la base sobre la que està construït.  
 
En el context d'emergència educativa que ens va situar la covid-19, del primer que ens 
vam adonar va ser de l’escletxa digital existent en les nostres escoles i instituts. De 
seguida, els docents van advertir que  hi havia infants i adolescents que no podien seguir 
les classes online perquè no disposaven del mitjans per fer-ho. De fet, segons dades del 
sindicat USTEC, es calcula que a Catalunya 360.000 alumnes no disposen d'ordinador i 
180.000 no tenen accés a Internet. Tot i les promeses inicials del govern de la Generalitat 
de solucionar el problema, el cert és que van ser  els ajuntaments, en col·laboració amb  
les escoles i instituts, els que van fer arribar  la major part de dispositius als alumnes que 
no en tenien. Tanmateix,  aquesta solució no hauria de quedar-se en el nivell de la 
contingència i hauria de convertir-se en una resposta estructural  que fes que  tots els 
infants i adolescents de Catalunya disposessin de mitjans tecnològics.  
 
El confinament, a més, va evidenciar una altra desigualtat social molt present als nostres 
centres educatius: per raons socioeconòmiques o culturals, no totes les famílies poden 
ajudar els seus fills en la realització dels deures i les tasques escolars. Fa temps que el 
debat sobre els deures forma part de les preocupacions de la comunitat educativa del 
nostre país. El nostre municipi hauria també d'abordar-lo de manera urgent si vol caminar 
cap a la consecució de l'equitat educativa. 
 
Al mes d'abril, enmig de l'estat d'alarma, la Fundació Bofill va demanar als consistoris 
d'arreu de Catalunya la presentació d'una moció per al desplegament de mesures 
efectives contra la segregació escolar, donat que hi havia clars indicis que aquesta 
realitat estructural del nostre sistema educatiu s’incrementaria com a conseqüència de la 
crisi de la covid-19. Cal recordar que Catalunya es troba entre els 10 països d’Europa 
amb més segregació escolar i que en concret El Masnou es situa entre el grup de 42 
municipis que la Fundació Bofill considera amb molt alta segregació escolar. Fem 
Masnou va presentar la moció esmentada  al ple d'octubre de 2020 i va ser aprovada per 
unanimitat. En l'espai del Consell Escolar Municipal s'ha creat una comissió que haurà de 
treballar per fer efectiva la implementació al nostre municipi de les mesures recollides en 
la moció, destinades totes elles a garantir un repartiment equilibrat dels alumnes més 
vulnerables entre els centres educatius del municipi. 
 
La segregació escolar es produeix sobretot entre centres  concertats i centres públics  
(segons dades del Departament d’Educació, la proporció d’alumnes d’origen estranger, 
en el curs 2018/19, era d’un 16’5% als centres públics i d’un 8’1% als concertats), però 
també es dona dins de la mateixa educació pública, degut al sobrecost que una plaça 

http://videoacta.elmasnou.cat/?meeting=video_202101281902270200_FH.mov&topic=14
http://videoacta.elmasnou.cat/?meeting=video_202101281902270200_FH.mov&topic=15
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escolar suposa en determinats centres educatius públics i al qual determinades famílies 
no poden fer-hi front, especialment en el context de crisi actual. Aquesta qüestió hauria 
de ser objecte d’estudi al nostre municipi per comprovar el grau d’impacte que aquesta 
realitat té en les nostres escoles i, amb dades a la mà, tractar de posar-hi remei.  
 
Molt vinculada amb la segregació escolar es troba una altra de les realitats, quasi 
estructurals, que conformen el nostre sistema educatiu: l'abandonament escolar, el qual 
es produeix sobretot en centres amb un alt nivell de concentració d'alumnat vulnerable. 
Segons dades de l'Idescat i d'Eurostat, l'abandonament prematur dels estudis es xifrava a 
Catalunya, al 2019, en un 19%, front el 17'3% registrat a Espanya i el 10'2% d'Europa. 
Tot indica que aquest percentatge augmentarà  amb la crisi de la covid si no es prenen 
mesures urgents. El nostre municipi no s'escapa d'aquesta problemàtica. De fet, al "Mapa 
de la vulnerabilitat social" que el govern municipal ha elaborat - en compliment d'un dels 
acords de la moció que Fem Masnou va presentar la ple de maig de 2020 per fer front a 
les situacions extremes de vulnerabilitat social - es pot llegir que un dels col·lectius més 
vulnerable del nostre municipi està constituït per joves que han abandonat 
prematurament els seus estudis.   
 
Acabat l’estat d’alarma, a l’estiu, el Departament d’Educació va recomanar que, per 
compensar els efectes negatius que el confinament havia causat en  la salut emocional 
dels nens i adolescents, era molt necessari que tots els infants del nostre país assistissin 
a casals o activitats de lleure. I aquí ens vam trobar de cara amb una altra feblesa del 
nostre sistema educatiu en matèria d’equitat educativa:  els casals d’estiu i en general les 
activitats extraescolars són un focus molt important de desigualtat educativa. Com 
denunciava el mateix Síndic de Greuges en una compareixença al Parlament el 2014, hi 
ha molts infants i adolescents que, per motius socioeconòmics, no hi tenen accés - a 
Catalunya, segons l’últim informe d’UNICEF,  hi ha un 28,6% d’infants en risc de pobresa 
i un 30% en risc d’exclusió social - . Els ajuts que aquest estiu molts ajuntaments de 
Catalunya van destinar perquè infants i adolescents poguessin gaudir de l’educació en el 
lleure haurien de convertir-se en element estructural del nostre sistema educatiu  i basar-
se sempre en criteris d’equitat social.  
 
Al setembre, quan es van tornar a obrir les escoles, el Departament d’Educació no va fer 
les inversions suficients per garantir que la tornada es realitzés en les millors condicions 
de seguretat possibles, tot i les recomanacions dels experts, que parlaven de la 
importància de la neteja i la desinfecció en els centres educatius, d’habilitar espais grans i 
ben ventilats i, sobretot, de reduir ràtios, una reivindicació que, d’altra banda, molts 
professionals i famílies porten fent des de fa anys, ja que es considera una de les 
mesures més importants per assegurar la qualitat del procés d’aprenentatge. Aquesta 
manca d’inversió en un context d’emergència educativa, doncs, és un exemple més de la 
poca preocupació que els últims governs de la Generalitat han mostrat per l’educació, 
especialment per l’educació pública. Al nostre poble, de fet, estem patint de primera mà 
l’esmentada desatenció vers l’escola pública amb la decisió, ben recent, de tancar una 
línia de P3 a l’Escola Lluís Millet pel curs 2021/2022.  
 
La pandèmia també ha provocat que moltes persones adultes es trobin en una  situació 
laboral molt complicada. Algunes perquè han perdut la feina i altres – especialment les 
dones i les persones migrades –  perquè han vist agreujada la precarietat social i laboral  
en la qual  ja vivien. Cal, doncs, que davant d’aquesta realitat els municipis repensin i 
reforcin l’ensenyament per a persones adultes per intentar que el màxim nombre de veïns 
i veïnes puguin accedir al món laboral. 
 
Finalment, és absolutament urgent, tal com han reiterat en incontables declaracions 
durant els darrers mesos diversos polítics de diferents sensibilitats, que ningú quedi 
enrere en aquesta crisi, i que implementem sense més demora al nostre municipi 
mesures per fomentar l’equitat educativa, una de les eines més potents per garantir la 
igualtat d’oportunitats per a tothom. 
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Vist el dictamen desfavorable de la Comissió Informativa de Comunitat i Persones amb 
data 20 de gener de 2021. 
 
En consideració de tot el que s'ha exposat, demanem al Ple de l'Ajuntament que prengui 
els següents acords: 
 
1. Fer un seguiment acurat, en col·laboració amb els centres educatius i els Serveis 
Socials, perquè tot l’alumnat tingui la connexió, els dispositius pertinents i la formació 
tecnològica necessària per posar fi a l’escletxa digital, potenciant les noves tecnologies, 
Internet i l'accés a la informació amb WIFI gratuït a tot el poble. 
 
2. Impulsar en la comunitat educativa el debat sobre els deures, per tal que no generin 
desigualtat social, en la mesura que ni totes les famílies poden ajudar en la seva 
realització, ni tots els infants disposen dels mateixos recursos a les seves llars. 
 
3. Desplegar mesures efectives contra la segregació escolar al nostre municipi, prioritzant 
les estratègies següents: 
 
-  Donar compliment, a partir del treball de la comissió creada per aquest objectiu i des de 
la coresponsabilitat de tots els centres públics i concertats, als acords de la moció de la 
Fundació Bofill, aprovada al ple d'octubre, per fer front a la segregació escolar, destinats 
tots ells a garantir un repartiment equilibrat dels alumnes més vulnerables entre els 
centres educatius del municipi. 
 
-  Municipalitzar la gestió de  les escoles bressol amb l’objectiu de millorar la qualitat del 
servei i de fer-les econòmicament accessibles per a tothom, vetllant així per l’equitat 
educativa des de la primera etapa de l’escolarització. 
 
- Implementar mesures, en col·laboració amb la comunitat educativa dels propis centres, 
per combatre l’estigmatització d’aquells centres amb baixa demanda. 
 
- Dotar des de l'àmbit municipal amb recursos humans i materials aquells centres 
educatius del poble amb més alumnat socialment desfavorit. 
 
- Sotmetre a debat el model de matriculació escolar vigent, tot estudiant la possibilitat 
d’aplicar criteris de zonificació amb l’objectiu d’afavorir una escolarització de proximitat i la 
reducció de la segregació escolar. 
 
- Analitzar les diferències en els costos derivats de l’escolarització (preus de les quotes 
de les AFA, sortides, material escolar obligatori...) dels alumnes en els diversos centres 
públics del municipi, determinant si aquest sobrecost pot esdevenir un factor de 
segregació escolar dintre de la pròpia xarxa pública. Si això succeís, treballar per unificar 
el cost de la plaça escolar en tots els centres públics. 
 
4. Establir, prèvia diagnosi, mesures per reduir l’abandonament escolar amb l’increment 
dels recursos pels programes de reforç; la promoció dels PFI (Programes de Formació i 
Inserció) i la impartició d’un programa d’orientació acadèmica professional als centres de 
secundària. Fomentar els recursos i programes de noves oportunitats adreçats als joves 
que han abandonat el sistema educatiu prematurament. 
 
5. Treballar per aconseguir l’equitat en l’accés a les activitats educatives fora del temps 
escolar, donant prioritat a les següents actuacions: 
 
- Consolidar un model de Casal d'Estiu municipal basat en la descentralització i 
diversificació dels espais de realització, comptant amb les entitats del municipi com a 
motor del casal, reformulant la forma de finançament de les places per tal que aquest 
respongui a criteris de tarifació social que fomentin l'equitat educativa. 
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- Treballar amb la comunitat educativa un nou model d'activitats extraescolars que en 
garanteixi l’accés a tot l’alumnat del municipi. 
 
- Garantir una bona coordinació entre l’administració local, els clubs esportius i els agents 
educatius que ofereixen activitats extraescolars esportives -espais enriquidors per a la 
socialització i l’educació dels infants i joves i de millora dels indicadors de salut-, per 
aconseguir que tothom pugui gaudir de l’esport. 
 
- Garantir una bona coordinació entre l’administració local i les escoles d’idiomes i d’arts 
escèniques i visuals del poble perquè l’accés a aquests ensenyaments, claus per la 
formació integral de les persones, sigui factible per a tots els nens i nenes i adolescents 
del municipi. 
 
- Apropar les arts escèniques als centres educatius mitjançant l’Escola Municipal de 
Música i amb la col·laboració d’entitats d’àmbit municipal, fomentant l’accessibilitat de tots 
els infants a la cultura i treballant així en favor de l’equitat. 
 
- Afavorir l’accés a de les entitats d'educació en el lleure perquè hi participin perfils socials 
diversos d’infants i joves tot assegurant els suports necessaris. 
 
- Fomentar la cohesió entre els infants i adolescents de diferents centres educatius 
impulsant activitats que puguin ser compartides (obrir els patis de les escoles, dissenyar - 
per part de la comunitat educativa dels centres - un model d’activitats extraescolars obert 
a qualsevol infant del municipi...). 
 
6. Exigir al Departament d’Educació que faci les inversions necessàries per garantir la 
seguretat sanitària a les nostres escoles i instituts, amb especial atenció a la reducció de 
ràtios. En aquest sentit, treballar, des de la comissió per fer front a la segregació escolar, 
per arribar a acords interns entre els centres educatius del poble que garanteixin unes 
mateixes ràtios a totes les escoles i instituts, fomentant així la solidaritat entre els centres 
i no la competitivitat. 
 
7. Definir un projecte d’educació al llarg de la vida des d’una perspectiva comunitària, en 
col·laboració amb els centres educatius i les entitats del poble. Divisió del programa 
educatiu del CFPAM (Centre de formació de persones adultes del Masnou) en educació 
formal, educació pel món laboral i cultura general. 
 
8.  Informar d'aquests acords als centres educatius del poble, a les AFA, al CFPAM, a 
l’Escola Municipal de Música, a les entitats esportives i de lleure, a les escoles d’arts i 
d’idiomes del municipi, al Departament d’Educació de la Generalitat  de Catalunya i a la 
ciutadania en general pels mitjans habituals de l’Ajuntament.” 
 
Resultat: No aprovat per 12 vots en contra, 7 vots a favor i 2 vots d’abstenció. 
 
Votació 
Els grups municipals Fem Masnou (3 regidors), JxCAT-UNITS (3 regidors) i CUP-AMUNT 
(1 regidor), hi voten a favor. 
 
Els grups municipals d’ERC-AM-AM (9 regidors) i PSC-CP (3 regidors), hi voten en 
contra. 
 
El Grup Municipal de Cs (2 regidors), s’absté. 
 
14. - Declaració institucional presentada pel Grup Municipal d'ERC-AM per a la 
paralització de l'execució dels projectes d'actuació a les platges del Masnou i 
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: 
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http://videoacta.elmasnou.cat?meeting=video_202101281902270200_FH.mov&topic=16 

 
Acord:  
 
“La gestió del litoral que s’ha fet durant dècades i fins fa ben poc no ha estat sostenible i 
ha propiciat conseqüències catastròfiques per a les nostres costes. Una gestió 
urbanística descontrolada i amb construccions mal ubicades, amb l’afegit d’una mala 
planificació turística, així com xarxes de transport a tocar del mar, entre altres, han 
comportat una gran pressió demogràfica i una elevada activitat econòmica que han 
contribuït a la destrucció d'hàbitats naturals situats a les zones litorals.  
 
D’altra banda, el canvi climàtic ha deixat de ser una amenaça per convertir-se una 
evidència palpable i està comportant que s’incrementi el procés natural d’erosió del litoral 
degut a l’acció del mar. Si fins fa poc a la costa del Maresme hi sovintejaven les 
llevantades, redistribuint la sorra a les platges de manera natural, actualment els 
temporals cada cop són més freqüents i virulents, fent que s’acumuli la sorra a la banda 
de llevant dels ports esportius i s’hi redueixi a ponent, fins al punt de fer-les desaparèixer.  
 
Per tal de no perjudicar l’activitat econòmica i humana, la tendència habitual fins ara havia 
estat prioritzar la recuperació de les platges i omplir-les de sorra, mitjançant 
transvasaments amb dragues i construccions com espigons, menystenint els efectes que 
aquestes solucions poguessin tenir sobre els ecosistemes marins i la seva degradació 
constant.  

El municipi del Masnou, ubicat al Maresme, no ha estat exempt d’aquesta realitat global i 
comarcal. L’any 2014 l’aleshores Ministeri d’Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi 
Ambient presentava el document anomenat “Estrategia de Actuación en el Maresme” i 
que, al 2018, va resultar en la presentació de la primera fase dels projectes proposats en 
aquell document, consistents en la construcció d’un dic a la platja d’Ocata i de 
retroalimentació de les platges del Masnou al llevant del port, i varis espigons i dragats de 
sorres a les platges del nostre municipi veí, Premià de Mar.  

Ja aleshores, l’oposició a aquestes actuacions per part de l’Ajuntament del Masnou va ser 
ferma. El govern municipal va presentar-hi al·legacions, fonamentades en què “un nou dic 
agreujaria el problema actual de traspàs de sorra, fent que se n’acumulés més encara a 
la platja d’Ocata, i també dificultaria molt l’evacuació de les aigües residuals que el 
col·lector no pot canalitzar, així com que el dragatge de 400.000 m3 de sorra extreta del 
fons marí podria causar un fort impacte ambiental, ja que destruiria l’ecosistema.” I també 
proposava “una gestió més sostenible del litoral, amb regeneracions puntuals al mes de 
juny amb sorres extretes de les bocanes dels ports, i encarregar una proposta per 
recuperar la biodiversitat del litoral per afrontar les conseqüències del canvi climàtic.” Al 
seu torn, el plenari municipal va aprovar una declaració institucional per la suspensió i 
moratòria de l’informe tècnic d’estratègia i d’actuació en el Maresme del Ministeri (vots a 
favor d’ERC, PDeCAT-Unió, CUP, ICV-EUiA i PSC; abstencions de Cs i PP), considerant 
que optava per les mateixes solucions que s’han vingut adoptant des dels anys 70, tot 
aprovant l’adhesió al manifest per un nou model de gestió del litoral i la suma a la “Taula 
per a la gestió del litoral del Maresme” que impulsa la Plataforma Preservem el Litoral, i 
exigint les concessionàries dels ports el compliment dels by-pass de sorres a què estan 
obligats per llei.  

L’Ajuntament del Masnou no ha tingut retorn en relació a l’estat d’aquests projectes fins 
que el Boletín Oficial del Estado del 22 de desembre del 2020 ha publicat la resolució del 
9 de desembre amb la declaració d’impacte ambiental del projecte d’actuació al tram del 
Masnou-Premià de Mar, que fa referència a 3 projectes que afectaran a la platja d’Ocata, 
dos dels quals està previst portar-los a terme al Masnou: la construcció d’un dic de suport 
a la platja d’Ocata (projecte 3) i la retroalimentació de les platges del Masnou a llevant del 
port (projecte 2): 

  

http://videoacta.elmasnou.cat/?meeting=video_202101281902270200_FH.mov&topic=16
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- El projecte 1, si bé consisteix en la construcció de dos espigons a la platja de 
ponent del port esportiu de Premià de Mar, en cas d’execució, també tindria 
efectes negatius sobre la platja d’Ocata, ja que la construcció d’un espigó de 120 
metres perpendicular a la línia de costa faria de barrera a les corrents que aporten 
sorra des de llevant a la platja d’Ocata. D’altra banda aquest mateix projecte 
també preveu dragar uns 350.000 m3 del fons marí situat al sud del port de Premià 
a 1.100mts. de la costa i una profunditat entre -10 i -20mts.  

- El projecte 2 preveu reduir gairebé a la meitat l’actual platja d’Ocata, i transportar 
391.000m3 de sorra sobrant cap al tram més al nord per assolir una platja 
contínua de 60m d’amplada. Aquest estretiment tan important de la platja obligaria 
a modificar els usos actuals aprovats des de fa anys al Pla d’Usos, mentre que la 
nova línia d’aigua posaria en risc zones ja consolidades de la platja amb 
vegetació, i que són molt valorades pel veïns i veïnes del Masnou.  

- D’altra banda, el projecte 3 preveu la construcció d’un espigó de 140mts. de llarg 
annex al dic d’abric del port del Masnou, el qual bloquejarà completament la 
dinàmica litoral i el transport natural de sediments cap al sud. Això greujarà encara 
més la sedimentació de totes les platges al sud del port del Masnou fins a 
Badalona, inclosa la platja del Masnou, ja molt minvada.  

Un dels objectius estratègics del Pla d’actuació municipal 2019-2023 és combatre el canvi 
climàtic i els seus efectes i també s’hi compten actuacions per repensar la façana litoral 
del municipi, elaborar un Pla d'Acció pel Clima i l'Energia Sostenible (PACES), 
desenvolupar l'Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible o donar compliment a 
l'adhesió al pacte d'alcaldes i alcaldesses per lluitar contra el canvi climàtic. Així, vistos 
els antecedents i davant de la recent publicació al BOE relacionada amb projectes que 
afecten les platges del Masnou i d’Ocata, el 28 de desembre l’alcalde va adreçar un escrit 
a la Direcció General de la Costa i el Mar del Ministeri, ara de Transició Ecològica i el 
Repte Demogràfic, instant-lo a paralitzar de manera immediata i definitiva l’execució dels 
projectes al Masnou i oferint col·laboració per treballar una proposta de consens amb 
impacte ambiental mínim.  

D’altra banda, el mateix plenari municipal també ha fet diversos pronunciaments en 
aquesta línia, com declarar el Masnou en situació d’emergència climàtica i ambiental (per 
unanimitat) o l’adhesió a l’acord nacional per a l’agenda 2030 a Catalunya (vots a favor 
d’ERC, Fem Masnou, PSC, JxC i CUP; abstenció de Cs), i davant les novetats d’actuació 
al litoral del Masnou, considera necessari refermar el seu compromís.  

Per últim, no podem compartir el paper que ha tingut el Comissionat per la Preservació 
del Litoral del Consell Comarcal del Maresme durant la redacció i tramitació d’aquest 
projecte del Ministeri de Transició Ecològica i el Repte Demogràfic. L’objectiu fundacional 
del Comissionat era “abordar des de diferents sensibilitats polítiques la regressió de les 
platges que pateix bona part de la comarca”, així com “la necessitat que fos el Consell 
Comarcal qui exercís de punt de trobada de les diferents postures, promovent l’entesa i 
reclamant la implicació de les administracions competents amb actuacions consensuades 
amb el territori”. No obstant, el Comissionat ha traslladat en reunions amb la Direcció 
General de la Costa i el Mar la idea que el projecte comptava amb el consens i suport de 
tota la comarca del Maresme, malgrat que, a banda del Masnou, d’altres municipis també 
hi han manifestat el seu desacord. A més, bona part de les al·legacions de les 
administracions competents a la declaració d’impacte ambiental qüestionaven i 
rebutjaven el canvi de model de gestió del litoral que suposa aquest projecte, i el 
desaconsellaven. El Comissionat per la Preservació del Litoral no ha defensat davant del 
Ministeri aquestes opinions contràries del territori. 

Per tots aquests motius, el grup municipal d’ERC-AM proposa al Ple de l’Ajuntament del 
Masnou l’adopció dels següents ACORDS:  

PRIMER.- Manifestar l’oposició a l’execució dels projectes del Ministeri per a la Transició 
Ecològica i el Repte Demogràfic que afecten directament el Masnou, consistents en la 
construcció d’un dic de suport a la platja d’Ocata i la retroalimentació de les platges del 
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Masnou a llevant del port, així com a l’execució del projecte 1, que afecta de manera 
indirecta la platja d’Ocata, dragant el fons marí ubicat al seu davant.  

SEGON.- Reiterar el rebuig i demanar la moratòria immediata de tots els projectes 
derivats del “Informe Técnico de Estrategia de Actuación en el Maresme” del Ministeri per 
a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic.  

TERCER.- Expressar el rebuig de l’Ajuntament del Masnou a qualsevol actuació amb 
impacte ambiental negatiu sobre l’ecosistema marí.  

QUART.- Exigir al Consell Comarcal la posada en marxa de 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, són coneixedors i tenen poder de decisió sobre el territori per tal de buscar la millor 
solució per gestionar el litoral del Maresme. 

CINQUÈ.- Reclamar la dimissió del Comissionat per la Preservació del Litoral del Consell 
Comarcal del Maresme perquè no ha assolit l’objectiu de representar i defensar la 
diversitat d’opinions del territori; perquè no ha promogut la implicació ni ha informat 
degudament els municipis afectats; i perquè ha defensat públicament i davant del 
Ministerio un consens entre els municipis de la comarca del Maresme que en cap 
moment s’ha donat.      

SISÈ.- Traslladar aquests acords al Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte 
Demogràfic, al departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, al 
Comissionat per a la Preservació del Litoral del Consell Comarcal del Maresme i a la 
Plataforma Preservem el Litoral, i fer-los públics mitjançant els canals de difusió habituals 
de l’Ajuntament del Masnou.”  
 
Resultat: Aprovat per 13 vots a favor i 8 vots d’abstenció. 
 
Votació 
Els grups municipals d’ERC-AM-AM (9 regidors), Fem Masnou (3 regidors) i CUP-
AMUNT (1 regidor), hi voten a favor. 
 
Els grups municipals del PSC-CP (3 regidors), JxCAT-UNITS (3 regidors) i Cs (2 
regidors), s’abstenen. 
 
15. - Declaració institucional presentada pel Grup Municipal de Fem Masnou a 
instància de la Coordinadora Marea Blanca Masnou-Alella-Teià en defensa de la 
sanitat pública i per l’enfortiment de l’atenció primària. 
 
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_202101281902270200_FH.mov&topic=17 

 
Acord:  
 
“ENTITATS QUE LI DONEN SUPORT: Marea Blanca Catalunya, Coordinadora en 
Defensa de la Sanitat Pública Mataró Maresme, Coordinadora Marea Blanca Masnou-
Alella-Teià, AAVV Ocata Activa 
 
La sanitat pública a Catalunya es troba en una situació crítica. Les retallades dels últims 
anys del Govern de la Generalitat ha provocat greus deficiències en tots els nivells 
assistencials. Convergència i Unió, amb Artur Mas al capdavant, va disminuir el 
pressupost sanitari en més de 1.500 milions d’euros. Es van tancar quiròfans i plantes 
hospitalàries senceres. Es va reduir dràsticament la plantilla del personal de tot el sistema 
sanitari públic, augmentant les càrregues de treball, i reduint ostensiblement els salaris. 
Alhora es va accentuar la precarització del personal sanitari. Tot això va comportar el 
col·lapse de molts serveis, especialment el servei d’urgències, i un greu augment de les 

http://videoacta.elmasnou.cat/?meeting=video_202101281902270200_FH.mov&topic=17
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llistes d’espera tant a les intervencions quirúrgiques com a les proves diagnòstiques, les 
consultes al metge de capçalera i les visites a l’especialista. Paral·lelament, es van 
incrementar els concerts amb la medicina privada, creant una situació volguda i 
vergonyant de fer negoci amb la salut de les persones. Amb les retallades, no 
recuperades, també es va accentuant la manca d’espais als centres sanitaris i la 
necessitat de renovació del material obsolet. Tot això incrementa els dèficits de bona 
sanitat que ens mereixem.  
 
El maig de 2017 es va presentar en públic l’anomenat “ENAPISC” Estratègia nacional 
d’atenció primària i salut comunitària que el mateix Conseller deia que suposaria una 
important reforma per a que el Primer Nivell Assistencial fos l’Eix Vertebrador del Sistema 
de Salut. 
 
La nova atenció primària inclouria tots els recursos de salut que atenen als pacients al 
seu entorn immediat. 
 
Entre els objectius de la reforma promesa es recollia l’increment, entre d’altres, del temps 
mitjà per visita de fins 10 minuts i disminuir de 1.700 a 1.300 el número de pacients 
assignats a cada metge de família. La implantació del centenar de mesures contingudes 
a “l’ENAPISC” suposaria una inversió de 397 milions d’euros , que permetrien a la 
atenció primària incrementar el seu pes pressupostari del 16% al 20%. 
 
Aquests recursos haurien de fer possible la incorporació de 5.000 nous professionals 
en els Equips d’Atenció Primària (EAP), que haurien de contar amb més metges, 
infermeres, treballadores socials i administratives sanitàries. 
 
Tot allò hauria de conformar els nous equips de capçalera de referència per a cada 
ciutadà, però la realitat, t res anys després, de la Sanitat a Catalunya és que el canvi de 
model sanitari que esteu implantant és un c lar retrocés a la prestació de serveis sanitaris, 
la seva qualitat i els seus mitjans humans i materials. Allunyant-se dels usuaris, “ del seu 
entorn immediat” , sense tenir en compte la bretxa digital, la dificultat d’accés telemàtic, 
per motius generacionals i/o per raons econòmiques de la nostra població, la 
impossibilitat de gran part de la població de desplaçar-se fora del seu municipi, ja sigui 
per qüestions relacionades amb l ’edat, amb la mobilitat reduïda o amb la manca de 
vehicle privat o de recursos econòmics per pagar el transport públic (circumstància 
aquesta última que es veurà agreujada per la crisi econòmica derivada de la covid-19 ), i 
que evidencia de forma clara com la falta d’inversió en la sanitat pública atempta 
directament contra la vida de les ciutadanes i ciutadans només per criteris econòmics. 
 
La crisi sanitària del COVID-19 ha destapat i ha posat sobre la taula les greus 
conseqüències d’haver retallat i privatitzat el nostre sistema sanitari públic, especialment 
a l’atenció primària. Als problemes ja crònics, l’escàs pressupost, la falta de personal i els 
equipaments obsolets s’hi ha afegit la sobrecàrrega que suposa l’atenció de malats de 
COVID, l’estudi i seguiment de contactes i l’atenció a persones que viuen en residències. 
Els i les professionals estan assumint una càrrega insuportable, a la qual hi hem de 
sumar que molts han estat malalts o en situació de quarantena o, senzillament, 
esfondrats. 
 
El Masnou disposa de dos Centres d’Atenció Primària que donen servei als 39.633 
habitants dels municipis d’Alella, Masnou i Teià; El Cap d’Ocata (horari de 8h a 20h de 
dilluns a divendres), inaugurat el 2009 per donar servei a la meitat de veïns del Masnou 
o la totalitat dels veïns del municipi de Teià per no haver de fer grans desplaçaments per 
anar al metge i que es suposava estaria equipat amb un ecògraf i un retinograf amb 
càmera no midriàtica que evitaria els desplaçament a Badalona dels pacients diabètics 
per sotmetre a una retinografia (11 anys després, encara estem sense aquets dos 
serveis). L’altre ambulatori, Cap del Masnou (horaris des de l’entrada en vigor del 
decret de l’estat d’alarma pel COVID19, Dissabtes, diumenges i festius: de 8 a 14 h.- 
De dilluns a divendres laborables: de 8 a 22 h.), és a l’altre extrem del municipi i dona 
servei a l’altra meitat de veïns del Masnou i la totalitat de veïns d’Alella. Aquest Cap del 
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Masnou, a més disposava de servei d’urgències de 20h a 8h els dies laborables i les 
24h dissabtes, diumenges i festius. 
 
Que, amb posterioritat a l’entrada en vigor del “Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, 
por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis 
sanitaria ocasionada por el COVID-19”, en data 23 de març d’enguany, el Departament 
de Salut de la Generalitat va reduir l’horari del servei d’urgències del CAP El Masnou,  
tancant a les 22 hores i disminuint l’horari el cap de setmana, al·legant, per justificar 
aquesta decisió, la necessària protecció de sanitaris i població en general davant del risc 
de contagis. Perllongant en el temps aquestes mesures de seguretat instaurades i no hi 
ha indicis que es puguin recuperar a curt termini. Aquesta decisió agreuja encara més la 
situació que estem vivint, amb la pràctica desaparició de la visita presencial al 
professional de referència, l’escassa atenció a persones amb problemes crònics o aguts 
no-COVID, amb retards d’alt risc mentre la ciutadania ha de fer cues vergonyoses a la 
porta dels CAP per intentar que els visitin. 
 
A finals de juny va saltar la notícia, confirmada després pels sanitaris del centre, que el 
Departament de Salut tancava les urgències en horari de nit al CAP El Masnou, de 
manera que el servei només es prestaria en l’horari diürn d’atenció sanitària ordinària, és 
a dir, fins les 20 h. La mobilització i pressió de la ciutadania van aconseguir que es 
mantingués l’horari de 20 a 22h. 
 
Així mateix, el 7 de juliol representants del CatSalut i de l’ICS es van reunir amb l’alcalde 
del Masnou i amb els portaveus dels diferents Grups Municipals per parlar de la situació 
de les urgències al Cap El Masnou. Van justificar la reducció de l’horari del servei 
d’urgències pel context de pandèmia en què ens trobem, però no van amagar que la 
intenció del Departament de Salut és caminar cap a la implementació a Catalunya d’un 
nou model organitzatiu de l’atenció primària, on es doni prioritat a l’atenció telemàtica i 
on els serveis d’urgències presencials es centralitzin en nous centres d’urgències 
(CUAPs) que donin cobertura a diverses poblacions. En el nostre cas, hauríem de 
desplaçar-nos al CUAP de Badalona - ubicat a la Plaça del Dr. Robert i en funcionament 
des del passat novembre – que atén els habitants del Masnou, Alella, Teià, Montgat, 
Tiana, Badalona i Sant Adrià de Besòs (318.051 usuaris). 
 
La Conselleria de Salut ha presentat recentment un “Pla d’enfortiment de l’atenció 
primària” segons el qual dedicarà uns 300 milions d’euros a millores tecnològiques i 
augment de personal d’aquí fins el 2022. Molt per sota del que ja prometia el seu 
antecessor i del tot insuficient, ja que no recupera ni de lluny les retallades del 2011, 350 
milions anuals i 3.000 professionals menys 
 
Per últim, el passat 9 de desembre, mitjançant nota de informativa, Salut/Institut Català 
de la Salut/Atenció Primària Metropolitana Nord , va comunicar que “els centres ubicats al 
Masnou, a partir del 12 de desembre, tindrien atenció urgent dins l’horari habitual del 
centre, de 8 a 20h. De dilluns a divendres (com sempre) i els dissabtes, diumenges i 
festius el Punt d’Atenció Continuada obriria de 8 a 20h. (segueixen negant-nos 
l’assistència, de 20 a 8h., que sempre havíem tingut). 
 
Davant el plantejament d’un Nou Model d’Atenció Primària que vol implantar el Servei 
Català de la Salut, i que passa pel TANCAMENT del Punt d’Atenció Continuada 
(Urgències 24 h x 365 dies) del CAP del MASNOU. Els Veïns i usuaris de les poblacions 
d’Alella, Masnou i Teià, van portar a terme un seguit de mobilitzacions en contra del 
tancament de les urgències i per recolzar i reclamar l’enfortiment real i immediat de 
l’atenció primària, que ha de passar per garantir els elements que la fan més efectiva en 
la millora de la nostra salut: l’accessibilitat per a tothom; la relació continuada al llarg del 
temps amb el o la professional; l’abordatge integral de les necessitats i la coordinació de 
tots els serveis i atencions que rebem. Cal que l’atenció primària es converteixi 
veritablement en el cor del Sistema Sanitari Públic de Catalunya. 
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En conseqüència, reclamem al govern de la Generalitat l’adopció de les següents 
mesures: 
 
Primer.- La immediata obertura dels CAP i consultoris que s’han tancat, totalment o 
parcialment, durant la pandèmia. 
  
Segon.- El restabliment del servei del Punt d’Atenció Continuada del Cap del Masnou 
(Urgències 24 h x 365 dies). 
 
Tercer.- Habilitar els espais i circuits segurs per evitar contagis i mesures de protecció 
per a tot el personal dels CAPS i els pacients. 
 
Quart.- Fer efectiva la recuperació de la visita presencial, deixant la consulta telemàtica o 
telefònica només per a aquelles qüestions que es poden resoldre per aquesta via. 
 
Cinquè.- Recuperar de forma immediata la visita per al/la professional de medicina o 
infermeria referent. 
 
Sisè.- Establir mecanismes de participació ciutadana activa en el funcionament i la gestió 
de cada CAP. 
 
Setè.- Revertir les retallades dels últims anys en recursos humans amb la recuperació 
dels/les metges/ses, infermers/es i administratius/es perduts amb les retallades dels anys 
2011-2014, incrementant a més els recursos econòmics, materials i de personal adequats 
a la nova realitat sanitària. 
  
Vuitè.- Fer efectiva la priorització de la despesa sanitària per a l’atenció primària amb la 
dotació econòmica que arribi al 25% del pressupost de Salut, tal com recomana l’OMS. 
 
Novè.- Denunciar la demolició programada i sostinguda de l’atenció primària i les 
polítiques privatitzadores basades en el benefici econòmic. En defensa de la salut de tota 
la ciutadania, volem una sanitat pública, universal, equitativa i de qualitat amb una atenció 
primària forta de veritat. 
 
Desè.- Traslladar aquests acords al Govern d'Espanya. Ministeri de Sanitat, als grups 
parlamentaris del Congrés i del Senat , a la Conselleria de salut, Direcció de L'Institut 
Català de la Salut, grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, Federació i 
Associació de Municipis de Catalunya, Centres d’Atenció Primària del nostre municipi i 
Entitats i Associacions que donen suport. 
 
Les necessitats de les persones són prioritàries i per això és imprescindible que la sanitat 
pública posi al centre dels seus objectius la vida de les persones.” 
 
Resultat: Aprovat per 21 vots a favor.  
 
Votació 
Els grups municipals d’ERC-AM-AM (9 regidors), Fem Masnou (3 regidors), PSC-CP (3 
regidors), JxCAT-UNITS (3 regidors), Cs (2 regidors) i CUP-AMUNT (1 regidor), hi voten 
a favor. 
 
16. - Declaració institucional presentada pel Grup Municipal de Cs relativa a 
rebutjar acords en les administracions amb formacions polítiques que no hagin 
condemnat la violència terrorista, que no respectin i acatin la Constitució 
Espanyola i demanar la immediata baixa de l'Ajuntament del Masnou de 
l'Associació de Municipis per la Independència (AMI). 
 
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_202101281902270200_FH.mov&topic=18 

http://videoacta.elmasnou.cat/?meeting=video_202101281902270200_FH.mov&topic=18
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Acord:  
 
“El pluralismo político es un principio rector y superior de nuestra Constitución (artículo 1) 
y nuestro Estatuto de Autonomía (artículo 4) que sirve como garantía de nuestra 
democracia y como tal, todos los poderes públicos deben perseguir en su actuación tanto 
su respeto como su promoción en beneficio del conjunto de la ciudadanía. 
 
Durante los últimos años, y de manera muy especial, en territorios como Cataluña, 
estamos viendo y viviendo ataques a diferentes niveles a nuestro sistema constitucional, 
muchas veces propiciados desde la propia administración autonómica y de entidades de 
la sociedad civil, subvencionadas por la propia administración, cuyo único objetivo es 
defender sus intereses políticos independentistas, de ruptura de la convivencia y de 
fractura de la sociedad, atacando, sin respetar y en muchas ocasiones superando los 
límites constitucionales. 
 
En Cataluña, estos límites fueron superados en los infames plenos de los días 6 y 7 de 
septiembre de 2017 en el Parlamento de Cataluña, en los que los partidos 
independentistas faltaron al respeto a las normas que nos hemos dado entre todos los 
españoles, como la Constitución Española, incluso al propio Estatuto de Autonomía de 
Cataluña. Esos plenos también supusieron una falta de respeto al conjunto de los 
diputados de los partidos constitucionalistas y a sus votantes, en lo que resultó un 
auténtico golpe a la democracia. 
 
En Cataluña, se hace más necesario que nunca que los partidos constitucionalistas 
hagamos frente a estos ataques. Es de vital importancia que en aquellas 
administraciones donde sea posible, los partidos constitucionalistas se unan y no 
posibiliten que estos partidos contrarios a la Constitución y a las leyes vigentes, 
gobiernen. 
 
En Cataluña, hemos visto acuerdos de partidos constitucionalistas, en especial del PSC, 
con formaciones independentistas en municipios, Consejos Comarcales o en 
Diputaciones. Estos acuerdos, en muchos casos, con una alternativa plenamente 
constitucionalista posible, lo único que consigue es que los ataques al constitucionalismo 
se multipliquen y se realicen desde las propias administraciones, y en este caso, con la 
connivencia de los partidos constitucionalistas que lo han hecho posible. 
 
En Cataluña estamos a las puertas de una nueva contienda electoral autonómica. No ha 
sido posible realizar una candidatura que agrupe a todos los constitucionalistas para 
afrontar con mayor garantía estas elecciones. Aún así, después de las elecciones, es 
necesario que los partidos constitucionalistas se unan en un frente común que pueda 
gobernar Cataluña pensando en todos los catalanes, y no solamente en una parte. 
 
También observamos como des del Gobierno de España del PSOE y PODEMOS, se han 
priorizado los acuerdos de gobierno con las formaciones independentistas y con 
formaciones que nunca han condenado la violencia terrorista, por encima de otras 
alternativas moderadas y centristas, que actúan dentro de los márgenes constitucionales, 
y con ello, las consiguientes cesiones a estas formaciones que lo único que hacen y 
consiguen es mermar el Estado de Derecho y el bienestar del conjunto de todos los 
ciudadanos. 
 
En estos días en los que todos los españoles estamos conmemorando el aniversario de 
nuestra Constitución, se hace más necesario que nunca que todos los constitucionalistas 
usemos todas las herramientas a nuestro alcance para defenderla de los ataques de 
aquellos grupos o formaciones políticas que de manera persistente no la acatan o centran 
su actividad política en su incumplimiento de manera continuada. 
 
Entidades como la Asociación de Municipios por la Independencia (AMI) es una entidad 
partidista del independentismo que no tiene ninguna finalidad social y que fomenta la 
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división de la sociedad, la fractura y el enfrentamiento entre los ciudadanos, pero a su 
vez, se financia con el dinero público de todos, piensen como piensen, comulguen o no 
con el independentismo. 
 
Esta entidad, además, adolece de una reiterada falta de transparencia relativa al control 
de sus cuentas y finanzas, incumpliendo la Ley de Transparencia al no publicar sus 
cuentas correspondientes a los años 2017 y 2018 y por otro lado, tampoco se está 
exigiendo desde los ayuntamientos y municipios que forman parte y sufragan con dinero 
público de todos los ciudadanos, una fiscalización del dinero recibido en concepto de 
subvención, suponiendo una absoluta irresponsabilidad por parte de estos entes locales. 
 
En consecuencia, tal y como se ha pronunciado nuestro Tribunal Supremo, las 
corporaciones locales, como los Ayuntamientos, deben, a través de los actos y acuerdos 
que emanen de sus órganos, perseguir la promoción del pluralismo político en todo caso, 
y abstenerse en consecuencia, de promover cualquier iniciativa que, por muy legítima, 
implique separarse del absoluto e íntegro cumplimiento de dicho principio. 
 
Por ello, y tal y como se recoge del Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº1 de 
Tarragona, en su sentencia de 16/2017, por muy legítimos que puedan ser sus fines 
desde un punto de vista político para, al menos, una parte de la ciudadanía, un acuerdo 
del pleno de un Ayuntamiento que tenga valor de acto jurídico de adhesión a la 
“Asociación de Municipios por la Independencia” y del que se genere, por ejemplo, la 
obligación de contribuir dinerariamente con dicha asociación con cargo al presupuesto 
público no es conforme con el principio de pluralismo político y, por tanto, es nulo. 
 
El Ayuntamiento de El Masnou ha pagado, paga o tiene pendiente de pago cada año una 
cantidad en concepto de cuota por ser miembro de la AMI, y que esta sale directamente 
del presupuesto municipal con su correspondiente partida presupuestaria. 
 
Por todos los motivos expuestos, el Grupo Municipal Ciutadans El Masnou propone los 
siguientes acuerdos para su aprobación en el Pleno Municipal: 
 
PRIMERO.- Rechazar los acuerdos en los municipios, Consejos Comarcales, 
Diputaciones o en el Gobierno de España, con aquellas formaciones políticas que no 
acaten y respeten la Constitución Española. 
 
SEGUNDO.- Rechazar los acuerdos en los municipios, Consejos Comarcales, 
Diputaciones o en el Gobierno de España, con aquellas formaciones políticas que no 
hayan condenado o condenen la violencia terrorista. 
 
TERCERO.- Instar a los partidos constitucionalistas a hacer posible un gobierno 
constitucionalista en la Generalitat de Cataluña, después de las próximas elecciones 
autonómicas, rechazando la posibilidad de acuerdos con aquellas formaciones que no 
acaten y respeten la Constitución Española. 
 
CUARTO.- Revisar los acuerdos en los municipios, Consejos Comarcales y en las 
Diputaciones, con aquellas formaciones políticas que no acaten y respeten la 
Constitución Española, realizando nuevos acuerdos de gobierno, en los sitios donde 
exista una mayoría alternativa constitucionalista posible. 
 
QUINTO.- Proceder a revisar el acuerdo de adhesión a la Asociación de Municipios por la 
Independencia (AMI) del pleno del día 22/09/2016 por no ofrecer un completo, absoluto e 
íntegro respeto al principio de pluralismo político y proceder a la inmediata revocación del 
mismo. 
 
SEXTO.- Destinar cualquier cantidad de dinero resultante de dicha revisión y efectiva 
revocación a políticas sociales para hacer frente a las consecuencias del COVID-19. 
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SÉPTIMO.- Proceder a solicitar la inmediata baja del Ayuntamiento de El Masnou de la 
Asociación de Municipios por la Independencia (AMI).” 
 
Resultat: No aprovat per 16 vots en contra, 2 vots a favor i 3 vots d’abstenció.  
 
Votació 
El Grup Municipal de Cs (2 regidors) hi vota a favor. 
 
Els grups municipals d’ERC-AM-AM (9 regidors), Fem Masnou (3 regidors), JxCAT-
UNITS (3 regidors) i CUP-AMUNT (1 regidor), hi voten en contra.  
 
El Grup Municipal del PSC-CP (3 regidors), s’absté. 
 
16.1 Declaració institucional presentada pel Grup Municipal d'ERC-AM en suport al 
conseller Bernat Solé, acusat de desobediència greu per l'1 d'octubre. 
 
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_202101281902270200_FH.mov&topic=19 
 

Resultat de la urgència: Aprovada per 13 vots a favor, 5 vots en contra i 3 vots 
d’abstenció. 
 
Votació de la urgència:  
Els grups municipals d’ERC-AM-AM (9 regidors), JxCAT-UNITS (3 regidors) i CUP-
AMUNT (1 regidor), hi voten a favor. 
 
Els grups municipals de PSC-CP (3 regidors) i Cs (2 regidors), hi voten en contra. 
 
El Grup Municipal de Fem Masnou (3 regidors), s’absté. 
 
Acord:  
 
“Un nou judici polític, i una nova sentència que no hauria de ser, aquest cop contra 
l’exalcalde d’Agramunt i conseller d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i 
Transparència, Bernat Solé. Una nova mostra de la interferència judicial cap a l’àmbit 
polític i que, a més, es dona en ple procés electoral sent el conseller Solé el responsable 
d’organitzar les properes eleccions al Parlament de Catalunya. Es tracta, doncs, d’una 
interferència també en el procés electoral que hi ha en marxa. 
 
El conseller Solé, acusat de desobediència greu per haver posat a disposició de la 
ciutadania les eines per poder votar el 1 d’octubre, quan era alcalde d’Agramunt, no és 
l’únic alcalde o alcaldessa del país en un procés polític obert ara mateix. Sí que és el 
primer que rep una sentència, que és desproporcionada i una nova mostra del segrest de 
la política catalana en mans del sistema judicial. Ens trobem davant una nova ingerència 
de venjança, i ens reafirmem en el convenciment que votar no pot ser mai delicte. Ens 
trobem davant un nou episodi de la causa general contra l’independentisme que suposa, 
una vegada més, i malauradament, una vulneració dels drets polítics individuals de les 
persones condemnades, represaliades, de les preses i exiliades polítiques, i una retallada 
dels drets i llibertats col·lectives. 
 
Aquesta sentència ens reafirma en repetir que l’únic camí per solucionar el conflicte 
polític català és el del diàleg i l’acord. I que és imprescindible aprovar una Llei d’Amnistia 
per posar immediatament en llibertat tots els presos i preses polítiques, tancades a la 
presó sense haver comès cap delicte, tancar les causes obertes contra totes les persones 
represaliades, i fer possible el retorn de les persones exiliades, procés que ha d’acabar 
indiscutiblement en un referèndum pactat sobre la independència de Catalunya. I 
reafirmem, així mateix, que l’exercici al dret d’autodeterminació és l’instrument que 

http://videoacta.elmasnou.cat/?meeting=video_202101281902270200_FH.mov&topic=19
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necessitem per donar la paraula al poble i decidir democràticament i de forma lliura el 
futur del nostre país. 
 
Davant una nova sentència que és una venjança contra tot el moviment independentista, 
tornem a reiterar el suport a totes les persones represaliades pel procés polític, i a insistir 
que, malgrat ho intentin, res l’aturarà. 
 
Per tots aquests motius, el grup municipal d’ERC-AM proposa al Ple d’aquest Ajuntament 
l’aprovació dels següents acords: 
 
PRIMER. Manifestar el rebuig a la sentència condemnatòria emesa pel Tribunal Superior 
de Justícia de Catalunya al Conseller Bernat Solé, acusat de desobediència greu quan 
era alcalde l’1 d’octubre de 2017. 
 
SEGON. Donar suport a totes les persones represaliades en el marc de la causa general 
independentista, reclamar la fi de tots els processos judicials oberts al respecte, i exigir la 
llibertat immediata de tots els presos i preses polítiques i el retorn de les persones 
exiliades. 
 
TERCER. Exigir l’aprovació immediata d’una Llei d’Amnistia com a via per a la solució del 
conflicte. 
 
QUART. Reiterar el compromís amb el dret a l’autodeterminació, dret polític fonamental 
recollit en tractats internacionals com la Carta de les Nacions Unides i el Pacte 
Internacional de Drets Civils i Polítics, signats també per l’Estat espanyol, i reivindicar-lo 
com a dret en virtut del qual resoldre el conflicte polític existent, per via democràtica i 
pacífica. 
 
CINQUÈ. Exigir la fi de la judicialització de la política catalana i insistir que l’única via per 
solucionar el conflicte polític és la de la política, el diàleg i l’acord. 
 
SISÈ. Fer arribar aquest acord a la presidència del govern de l’Estat espanyol, a tots els 
grups parlamentaris del Parlament de Catalunya i a la seva presidència, a tots els grups 
parlamentaris del Congrés de Diputats, així com a les entitats municipalistes, així com fer-
ne difusió pels Canals habituals de l’Ajuntament del Masnou.” 
 
Resultat: Aprovat per 16 vots a favor i 5 vots en contra. 
 
Votació 
Els grups municipals d’ERC-AM-AM (9 regidors), Fem Masnou (3 regidors), JxCAT-
UNITS (3 regidors) i CUP-AMUNT (1 regidor), hi voten a favor. 
 
Els grups municipal del PSC-CP (3 regidors) i Cs (2 regidors), hi voten en contra. 
 
16.2 Declaració institucional presentada pel Grup Municipal de la CUP-AMUNT de 
compromís amb la via unilateral com a únic camí per assolir la independència de 
Catalunya. 
 
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_202101281902270200_FH.mov&topic=20 

 
Resultat de la urgència: Aprovada per 16 vots a favor i 5 vots en contra. 
 
Votació de la urgència:  
Els grups municipals d’ERC-AM-AM (9 regidors), Fem Masnou (3 regidors), JxCAT-
UNITS (3 regidors) i CUP-AMUNT (1 regidor), hi voten a favor. 
 
Els grups municipals del PSC-CP (3 regidors) i Cs (2 regidors), hi voten en contra. 

http://videoacta.elmasnou.cat/?meeting=video_202101281902270200_FH.mov&topic=20
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Acord:  
 

“Proposada per iniciativa ciutadana exercint el dret fonamental de petició. 
 
L’1 d’octubre marcarà per sempre més un abans i un després en les vides dels 
milions de catalans que el vam viure, i serà tot un referent per a les generacions futures. 
 
L’1 d’octubre ens va ensenyar que quan la ciutadania s’expressa fermament, els partits 
polítics no tenen altre remei que escoltar i seguir la nostra voluntat. 
 
L’1 d’octubre ens va ensenyar que quan la ciutadania, les institucions, els partits 
polítics i les entitats civils treballen units i alienats per assolir un objectiu, som capaços de 
posar tot un estat contra les cordes. 
 
L’1 d’octubre ens va ensenyar les vergonyes de l’estat espanyol, fent evident que 
Catalunya continua vinculada a Espanya només per l’exercici de la força, la repressió i 
l’asfíxia econòmica. Sotmesa per un estat autoritari, corrupte i decadent – en mans dels 
heures del franquisme-, que ha donat claríssimes mostres que no respectarà mai el dret a 
l’autodeterminació i la voluntat de les ciutadanes i ciutadans de Catalunya per a decidir el 
nostre futur. Tant se val qui hi governi. Les dretes i esquerres d’àmbit estatal estan 
plenament d’acord en salvaguardar la unitat d’Espanya, i per fer-ho, estan disposats a 
mantenir la repressió, l’espoli i a continuar alimentant el discurs d’odi cal al poble de 
Catalunya.  
 
L’1 d’octubre ens va ensenyar que l’estat espanyol està disposat a tot i que caldrà que 
defensem la República Catalana, -units, decidits i valents-, fins on sigui necessari. 
 
Per totes les raons exposades, es proposa al Ple de l’Ajuntament del Masnou 
l’adopció dels acords següents: 
 

1. Reivindicar la legitimitat i vigència del mandat popular sorgit de les urnes l’1 
d’octubre de 2017, de fer realitat que Catalunya esdevingui un estat independent 
en forma de República. 

 
2. Manifestar el compromís explícit de l’Ajuntament del Masnou amb la via unilateral, 

com a únic camí possible per assolir la independència de Catalunya. 
 

3. Comunicar aquests acorda a les direccions dels respectius partits polítics, instant-
los a recollir explícitament, en els seus programes electorals, el compliment del 
mandat popular sorgit de les urnes l’1 d’octubre, així com a dissenyar una 
estratègia comuna per dur a terme la ruptura amb l’estat espanyol en la pròxima 
legislatura. 

 
4. Exigir a aquests mateixos partits, el ferm compromís postelectoral de no pactar 

amb cap altra força política que no estigui a favor del compliment del mandat 
popular sorgit de les urnes l’1 d’octubre, fent extensiu aquest compromís a totes 
les institucions catalanes, ajudant així a recuperar la confiança entre les forces 
polítiques independentistes, condició indispensable per assolir la independència. 

 
5. Traslladar aquests acords al Govern, al Parlament i als grups parlamentaris que 

sorgiran de les pròximes eleccions catalanes, refermant així el compromís 
d’aquest Consistori amb l’aixecament de la suspensió de la Declaració 
d’Independència del 27 d’octubre de 2017.”   

 
Resultat: No aprovat per 5 vots en contra, 1 vot a favor i 15 vots d’abstenció. 
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Votació 
El Grup Municipal de la CUP-AMUNT (1 regidor), hi vota a favor.  
 
Els grups municipals del PSC-CP (3 regidors) i Cs (2 regidors), hi voten en contra. 
 
Els grups municipals d’ERC-AM-AM (9 regidors), Fem Masnou (3 regidors) i JxCAT-
UNITS (3 regidors), s’abstenen. 
 
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. 
 

 
 


