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La presidència obre l’acte, s’hi despatxen els assumptes inclosos en l'ordre del dia tramès 
juntament amb la convocatòria i s’hi adopten els acords següents. 
 
1. - Aprovació, si escau, de l'esborrany de l'acta del Ple ordinari del 22 de juliol de 
2021. 
 
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_202109230946080200_FH.mov&topic=1 

 
S’aprova l’acta del Ple ordinari del 22 de juliol de 2021 per unanimitat, sense introduir 
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_202109230946080200_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_202109230946080200_FH.mov&topic=3 

 
El secretari general dóna compte de la relació de decrets, tramitats electrònicament, que 
van del número 1.555 de data 15 de juliol de 2021 al número 1.892 de data 15 de 
setembre de 2021. 
 
Resultat: En resten assabentats. 
 
4. - Donar compte de l'informe sobre el compliment dels terminis previstos de 
pagament de les obligacions de l’Ajuntament del Masnou corresponent al segon 
trimestre de 2021 i càlcul del període mig de pagament. 
 
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_202109230946080200_FH.mov&topic=4 
 

Acord: 
 
El tresorer de la corporació ret compte de l’informe, el qual literalment diu: 
 
“ANTECEDENTS 
 
Primer.- El que es disposa en el següent informe és d’aplicació a tots els pagaments 
efectuats com a contraprestació en les operacions comercials entre empreses i 
l’Ajuntament del Masnou. L’àmbit objectiu són les operacions comercials corresponents a 
despeses corrents en béns i serveis, i inversions. Per tant, no s’inclouen les operacions 
que no estan basades en una relació comercial, tals com les derivades d’una relació 
estatutària o de personal. El destinatari del pagament ha de ser una empresa i, en 
conseqüència, queden exclosos els que es produeixen entre diferents entitats del sector 
públic. 
 
Segon.- S’acompanya l’annex I, relatiu a les mesures de lluita contra la morositat, on hi 
consta la informació relativa als pagaments realitzats en el trimestre, i també les factures 
pendents de pagament al final del trimestre, d’acord amb el compliment dels terminis 
previstos en la Llei 15/2010, de 5 de juliol, amb indicació dels realitzats dins i fora del 

http://videoacta.elmasnou.cat/?meeting=video_202109230946080200_FH.mov&topic=1
http://videoacta.elmasnou.cat/?meeting=video_202109230946080200_FH.mov&topic=2
http://videoacta.elmasnou.cat/?meeting=video_202109230946080200_FH.mov&topic=3
http://videoacta.elmasnou.cat/?meeting=video_202109230946080200_FH.mov&topic=4
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termini legal de pagament. En aquest annex també es detallen els interessos de demora 
pagats en el període si fos el cas.  
 
Tercer.- S’acompanya l’annex II, on hi consta la mateixa informació que al punt anterior, 
però en format gràfic, i on es pot observar l’evolució de les principals magnituds relatives 
a l’informe sobre morositat en els últims un, dos i cinc anys. 
 
Quart.- S’informa sobre el compliment de la normativa vigent relativa al període mig de 
pagament a proveïdors d’acord amb el Reial Decret 635/2014, de 25 de juliol, que mesura 
el retard en el pagament del deute comercial en termes econòmics, com a indicador 
diferent respecte al període legal de pagament establert en la normativa relativa a les 
mesures de lluita contra la morositat (càlculs anteriors). Per al seu càlcul, actualment es 
té en compte el període transcorregut entre la data d’inici del còmput, que coincideix amb 
la data de reconeixement de l’obligació de la factura (data d’aprovació dels documents o 
certificacions) i la data del seu pagament material. 
 
Cinquè.- Sense perjudici de la seva possible presentació i debat en el Ple Municipal, 
aquest informe s’ha de remetre als òrgans competents del Ministeri d’Hisenda. 
 
LEGISLACIÓ APLICABLE 
 

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

 

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

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

 

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

 
CONCLUSIONS 
 
Primer.- Els pagaments realitzats en el trimestre tenen un període mig de pagament 
(PMP) de 35,41 dies, que és el nombre promig de dies que van des de la data de registre 
de la factura per part del proveïdor fins a la data del seu pagament material. Aquesta xifra 
hauria de ser sempre inferior a 60 dies, tenint en compte allò previst en l’article 4.2 de la 
Llei 3/2004, segons el qual l’Administració té un període de 30 dies per verificar la 
conformitat dels béns o serveis rebuts, i 30 dies més per efectuar el pagament.  
 
Segon.- Les factures pendents de pagament al final del trimestre tenen un període mig 
pendent de pagament (PMPP) de 16,84 dies, que és el nombre promig de dies que van 
des de la data de registre de la factura per part del proveïdor fins l’últim dia del trimestre. 
En el primer trimestre aquesta xifra sol ser més elevada que en la resta de trimestres, 
degut a la necessitat de procedir a la liquidació pressupostària i realitzar la incorporació 
de romanents, abans de poder pagar les factures que van entrar a finals de l’exercici 
anterior.  
 
Tercer.- El període mig de pagament definit en el Reial Decret 635/2014 per l’actual 
trimestre és de 5,49 dies, segons el detall següent: 
 

Ràtio d’operacions pagades 4,86 dies 

Import d’operacions pagades 2.963.670,67 € 
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Ràtio d’operacions pendents de pagament 47,18 dies 

Import d’operacions pendents de pagament 44.640,77 € 

  

Període mitjà de pagament de l’entitat 5,49 dies 

 
Quart.- El període mig de pagament definit en el Reial Decret 635/2014 té en compte el 
període transcorregut entre la data d’inici del còmput, que coincideix amb la data de 
reconeixement de l’obligació de la factura (data d’aprovació dels documents o 
certificacions) i la data del seu pagament material. 
 
Cinquè.- Retre el present informe al Ple Municipal, al Ministeri d’Hisenda, i publicar-lo al 
portal de transparència de l’Ajuntament del Masnou.” 
 
Resultat: En resten assabentats. 
  
5. - Donar compte de l'informe d'avaluació de compliment d'objectius de la LO 
2/2012, respecte al seguiment del segon trimestre del pressupost 2021 amb motiu 
de la seva remissió al Ministeri d'Hisenda. 
 
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_202109230946080200_FH.mov&topic=5 
 

Acord: 
 
Únic. Donar compte informe d’Intervenció número 570/2021 d’avaluació del compliment 
dels objectius de la LO 2/2012, de 27 d’abril d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat 
Financera, respecte al seguiment del segon trimestre del pressupost 2021: 
 

“ 
INFORME D’INTERVENCIÓ NÚM. 570/2021 

 
D’AVALUACIÓ DE COMPLIMENT D’OBJECTIUS DE LA LO 2/2012, RESPECTE AL 
SEGUIMENT DEL SEGON TRIMESTRE DEL PRESSUPOST 2021 AMB MOTIU DE 
LA SEVA REMISSIÓ AL MINISTERI D’HISENDA  
 
Antecedents: 
 
La Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat 
financera, (en endavant LOEPSF), regula el principi de transparència com a base del 
funcionament de les Administracions Públiques, i per això resulta clau el rendiment de 
comptes i el control de la gestió econòmica per a contribuir a generar confiança en el 
correcte funcionament del sector públic. 
 
L'article 6 de la LO 2/2012, de 27 d'abril, es recull el principi de transparència i que les 
Administracions Públiques subministraran tota la informació necessària per al 
compliment de les disposicions d'aquesta llei.  
 
Considerant que el desenvolupament reglamentari a què es refereix l’esmentat article 
de la LOEPSF, l’ha realitzat el Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, a 
través de l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, modificada per l’Ordre 
HAP/2082/2014,  i en concret, sobre les obligacions trimestrals de subministrament 
d’informació, s’ha recollit a l’article 16. 
 
Els articles 14 i 16 de l’Ordre, sobre obligacions mensuals i trimestrals de 
subministrament d’informació de les Comunitats Autònomes i les Corporacions Locals, 
va entrar en vigor l’1 de gener de 2013, de conformitat amb la disposició transitòria 
única de l’Ordre. 
 

http://videoacta.elmasnou.cat/?meeting=video_202109230946080200_FH.mov&topic=5
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De conformitat amb el regulat a l’ article 16 de l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre,  
l’Ajuntament ha complert amb l’obligació de remissió de subministrament de la 
informació trimestral corresponent al segon trimestre de 2021, en temps i forma, el dia 
23 de juliol de 2021, havent-se tramès la totalitat de la informació requerida pel 
Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques a través de la plataforma telemàtica 
habilitada a l’ ”Oficina Virtual de les Entitats Locals” d’acord amb la informació obrant 
en aquest moment. 
 
Per tot el que s’ha exposat, es dona compte al Ple de la informació de l’execució del 
pressupost 2021, pel que fa al segon trimestre, en termes acumulats, comunicada pel 
compliment de les obligacions de subministrament d’informació previstes a la 
LOEPSF, d’acord amb els formularis remesos que s’adjunten com annexos a 
l’expedient d’on es desprenen les següents dades en relació al compliment de 
l’objectiu d’estabilitat, de la regla de la despesa i del límit del deute. 
 
Fonaments de dret: 
 

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

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

 Reglament UE Nº 549/2013, del Parlament Europeu i del Consell de 21 de maig de 
2013, relatiu al Sistema Europeu de Comptes Nacionals i Regionals de la Unió 
Europea (SEC-10).  

 
Avaluació del compliment de l’objectiu d’Estabilitat Pressupostària. 
 

L’elaboració, aprovació i execució dels pressupostos i demés actuacions que afectin a 
les despeses i ingressos de les Entitats Locals hauran de realitzar-se sota el 
compliment del principi d’estabilitat pressupostària. 
 
L’objectiu d’estabilitat pressupostària, s’identifica amb una situació d’equilibri o 
superàvit computada, al llarg del cicle econòmic, en termes de capacitat de 
finançament d’acord amb la definició continguda al Sistema Europeu de Comptes 
Nacionals i Regionals (SEC-10). 
 
L’avaluació del compliment de l’objectiu d’estabilitat amb motiu de la previsió de la 
liquidació del pressupost de 2021, una vegada realitzats els ajustaments SEC-10, que 
seguidament es detallen, presenta el següent resultat: 
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AJUSTOS SEC   (Estimació a final d'exercici) Import

GR000 Ajust per recaptació d'ingressos Capitulo 1 70.583,59 €

GR000b Ajust per recaptació d'ingressos Capitulo 2 -10.493,00 €

GR000c Ajust per recaptació d'ingressos Capitulo 3 -266.794,79 €

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

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

GR006 Interessos

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

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

GR004 Ingressos per venda d' Accions (privatitzacions)

GR003 Dividends y Participacions en beneficis

GR016 Ingressos obtinguts del pressupost de la Union Europea

GR017 Operacions de permuta financera (SWAPS)

GR018 Operacions de reintegrament i execució d'avals

GR012 Aportacions de Capital

GR013 Assumpció i cancel·lació de deutes

GR014 Despeses realitzades en l'ejexercici pendents d'aplicar al pressupost (413 

segons Ordre HAC/1364/2018) 13.186,76 €

GR008 Adquisicions amb pagament ajornat

GR008a Arrendament financer

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

GR010 Inversions realitzades per compte d'un altre Administració Pública (3)

GR019 Préstecs

GR020 Devolucions d'ingressos pendents d'aplicar al pressupost

GR021 Consolidació de transferències amb altres AAPP

GR099 Ajust per despesa pendent de comptabilitzar SS desembre i altres 0,00 €

Total ajustos a Pressupost de l'Entitat -79.701,52 €  
 
En conseqüència, el resultat és de capacitat de finançament segons detall: 
 

Concepte  Import 

Ingressos no financers previstos a liquidar en l' exercici 24.610.878,21 €

Despeses no financeres previstes a liquidar en l'exercici 24.510.721,52 €

Diferència entre ingressos i despeses no financeres 100.156,69 €

Ajustos d’acord amb la SEC 95  (+/-) -79.701,52 €

CAPACITAT/NECESSITAT DE FINANÇAMENT (+/-) 20.455,17 €
 

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

Ajustos Regla de la Despesa Import

Alienació d'inversions 0,00 €

Despeses pendent aplicació -13.186,76 €

Arrendament financer 0,00 €

Despesa finançada amb fons EU 0,00 €

Despesa finançada amb fons Estat 0,00 €

Despesa finançada amb fons CA -1.405.947,89 €

Despesa finançada amb fons Entitats Locals -771.534,51 €

Despesa finançada amb altres entitats 0,00 €

Total ajustos -2.190.669,16 €  
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Concepte Liquidació 2019 Liquidació 2020
Previsió 

liquidació 2021

Despesa de cap. 1 a 7 exclòs interessos 27.814.129,21 23.680.421,28 23.690.784,46

Ajustaments -4.163.845,22 -2.703.178,52 -2.190.669,16 

Despesa computable 23.650.283,99      20.977.242,76     21.500.115,30   

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

Despesa computable ajustada_tenint en 

compte inv. Sostenibles
22.172.105,40      20.977.242,76     21.500.115,30   

Variació de la despesa computable any n sobre any n-1 -5,39% 2,49%  
 

Avaluació del nivell de deute viu al final del període. 
 

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

Deute viu al final del període 6.790.552,01 €

DRN de cap. 1 a 5 24.150.468,26 €

28,12%

 ≤110%

Ràtio endeutament

Límit  
 

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

 
Resultat: En resten assabentats. 
  
6. - Aprovació del Compte General de l'Ajuntament del Masnou de l'exercici 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_202109230946080200_FH.mov&topic=6 

 
Acord: 
 
“Format el Compte General de l’Ajuntament del Masnou de l’exercici 2020 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 
14 de juliol de 2021 es va sotmetre a informe de la Comissió Especial de Comptes 
d’aquest Ajuntament, la qual va emetre el seu dictamen favorable. 
 
El 20 de juliol  de 2021, es va exposar al públic en forma i terminis establerts a l’article 
212 del text refós aprovat per Reial Decret Legislatiu 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,  

http://videoacta.elmasnou.cat/?meeting=video_202109230946080200_FH.mov&topic=6
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Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Serveis Generals amb data 15 
de setembre de 2021. 

 
En virtut de tot el que s’ha exposat, el Ple de la corporació adopta, per majoria absoluta, 
dels presents (20), els acords següents: 
 
Primer.- Aprovar el Compte General de l’exercici 2020 de l’Ajuntament del Masnou 
formats pels següents estats: 
 

 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 2020 de conformitat amb el que determinen els articles esmentats en la part 
expositiva.” 
 
Resultat: Aprovat per 12 vots a favor i 8 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 (2 regidors), Cs (2 
regidors) i CUP-AMUNT (1 regidora), s’abstenen. 
 
Els punts 7 i 8 es tracten conjuntament però es voten per separat. 
 
7. - Aprovació inicial de l'encàrrec de gestió a mitjà propi SUMAR del Servei 
d'Informació i Atenció a les Dones (SIAD). 
 
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_202109230946080200_FH.mov&topic=7 
 

Acord: 
 
“Atès que l’Ajuntament del Masnou té competències pròpies en matèria d’avaluació i 
informació de situacions de necessitat social i d’atenció immediata a persones en situació 
o risc d’exclusió social, d’acord amb el que estableix l’article 25.2.e) de la Llei 7/1985, de 
2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, i que segons l’article 64.2 de la Llei 
5/2007, de 24 d’abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista, els municipis 
tenen la competència per crear, programar, prestar i gestionar els serveis d’informació i 
atenció a les dones.   
 
Considerant que la Llei 12/2007, d’11 d’octubre de Serveis Socials, incorpora un Annex 
en el qual es presenta el “Catàleg classificat de serveis i prestacions socials del Sistema 
Català de Serveis Socials” en el qual recull dins l’apartat de Prestacions de serveis, el 
Servei d’Informació i Atenció a les Dones (1.1.7).   
 
 

http://videoacta.elmasnou.cat/?meeting=video_202109230946080200_FH.mov&topic=7
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Atesa la voluntat de l’equip de govern de millor la gestió i la prestació del Servei 
d’Informació i Atenció a les Dones del Masnou, aportant l’experiència en el camp dels 
serveis socials que té SUMAR, i repetint la fórmula que es va utilitzar per a la gestió del 
SIS, que tant bons resultats està tenint.   
 
Vist l’informe de la Cap de l’Àrea de Comunitat i Persones, que ha coordinat els treballs 
per a la confecció del corresponent expedient, per encàrrec de l’Alcalde de data 14 de 
juny de 2021 
 
Examinats els documents aportats per la comissió de treball, que comprenen la Memòria 
justificativa i la revisió del reglament del servei per regular el règim intern de funcionament 
del SIAD.  
 
Vist que l’expedient inclou també la minuta de Conveni per a la formalització de l’encàrrec 
a mitjà propi a favor de SUMAR, Serveis Públics d’Acció Social de Catalunya, S.L. per a 
la gestió del SIAD de l’Ajuntament del Masnou minuta que recull les condicions bàsiques 
de l’encàrrec de gestió a SUMAR que es desenvolupen en el ple de condicions 
reguladores que l’acompanya. 
 
Vist finalment l’informe favorable conjunt de Secretaria i Intervenció.  
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Comunitat i Persones amb data 
15 de setembre 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 inicialment l’expedient de canvi de forma de gestió del Servei 

d’Informació i Atenció a les Dones (SIAD), en el sentit d’efectuar un encàrrec 
de gestió al mitjà propi que és l’empresa pública SUMAR, SL, tot en base a la 
memòria justificativa que consta a l’expedient.   

 
Segon. - Aprovar inicialment la modificació de la Disposició Addicional del Reglament 

regulador del servei (BOPB de 2 d’agost de 2018) com segueix: 
 

On consta:  
 
El servei del SIAD s’ubica en el moment del seu establiment en l’equipament 

municipal “Espai Casinet”, al carrer Barcelona, número 5, sense 
prejudici de canvis d’ubicació que es puguin realitzar amb 
posterioritat. 

 
Es modifica per: 

 
El servei del SIAD s’ubicarà en un equipament municipal adequat per a dur 
a terme la prestació del servei en el marc dels Serveis Socials Bàsics i 
segons acord de Junta de Govern Local, previ dictamen de la comissió 
informativa corresponent.  

 
Tercer.-  Sotmetre a informació pública l’esmentat expedient de canvi de la forma de 

gestió i de modificació del Reglament regulador del servei per un termini de 
30 dies hàbils, mitjançant la inserció dels anuncis corresponents al Butlletí 
Oficial de la Província de Barcelona (BOPB), al Diari Oficial de la Generalitat 
de Catalunya (DOGC), al tauler d’edictes electrònic de l’Ajuntament (e-Tauler) 
i al portal de la transparència del web municipal, als efectes de presentació 
d’al·legacions o reclamacions, si s’escau. El termini d’informació pública 
començarà a comptar a partir de l’endemà del dia de la publicació de l’anunci 
al BOPB.  
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L’expedient es podrà consultar a l’Edifici de Roger de Flor, 23, situat a les 
dependències de Serveis Socials, del Masnou (08320, Barcelona), de dilluns 
a divendres de 9 a 14 hores i al tauler d’edictes electrònic de l’Ajuntament.  

 
Quart.- Considerar aprovat definitivament, en el cas que no es presenti cap al·legació 

o reclamació, el canvi de forma de gestió del Servei d’Informació i Atenció a 
les Dones (SIAD) amb la corresponent memòria i la modificació del 
Reglament regulador del servei, sense necessitat de cap tràmit ulterior, i 
procedir a continuació a la publicació del text íntegre d’aquests dos 
documents al BOPB i a lliurar sengles exemplars del reglament del servei, 
juntament amb el testimoni fefaent d’aquests acords, a la Generalitat i a 
l’Administració de l’Estat.  

 
Cinquè.- Encarregar a SUMAR, Serveis Públics d’Acció Social de Catalunya, S.L. la 

gestió del Servei d’Informació i Atenció a les Dones, com a mitjà propi (MP) i 
servei tècnic de l’Ajuntament, per una durada de dos anys a comptar des de 
la data d’inici de la prestació, prorrogables per acord exprés per un termini 
màxim de dos anys més, i per una tarifa anual de 39.793,20 euros. 

 
Sisè.-  Crear una Comissió tècnica de seguiment, d’acord amb la clàusula setena del 

Conveni d’encàrrec de gestió.  
 
Setè.-   Autoritzar i disposar la despesa corresponent a l’encàrrec de gestió del SIAD, 

per import anual de 39.793,20 euros, amb càrrec a la partida AS 23111 46600 
ENCOMANES DE GESTIÓ DE SERVEIS SOCIALS BÀSICS, d’acord amb les 
anualitats següents: 

 
2021 22 novembre a 31 desembre 

(109,02 € * 7 dies i 3.316,10 
€ desembre) 

4.079,26 €   

2022 12 mesos (de 3.316,10 €) 39.793,20 € 
2023 12 mesos (de 3.316,10 €) 39.793,20 € 
2024 12 mesos (de 3.316,10 €) 39.793,20 € 

 
Vuitè.- Adoptar el compromís de dotar el pressupost municipal dels exercicis 

següents del crèdit adequat i suficient per atendre les despeses que se’n 
deriven, d’acord amb la minuta que acompanya l’expedient.  

 
Novè.-  Aprovar la minuta de conveni i de plec de condicions reguladores que ha de 

formalitzar aquest encàrrec a mitjà propi, segons el document que forma part 
de l’expedient.  

 
Desè.-  Facultar l’Alcalde per la signatura d’aquell conveni i plec de condicions 

reguladores.  
 
Onzè.-  Publicar l’encàrrec en el perfil del contractant de l’Ajuntament.” 
 
En aquest punt de l’ordre del dia, sent les 19.15 hores, s’incorpora a la sessió el senyor 
Romà López. 
 
Resultat: Aprovat per 15 vots a favor, 3 vots en contra i 3 vots d’abstenció. 
 
Votació 
Els grups municipals d’ERC-AM-AM (9 regidors), PSC-CP (3 regidors), Cs (2 regidors) i 
CUP-AMUNT (1 regidora), hi voten a favor.  
 
El Grup Municipal de Fem Masnou (3 regidors), hi vota en contra. 
 
El Grup Municipal de JxCAT-UNITS (3 regidors), s’absté. 
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8. - Aprovació inicial de l'encàrrec de gestió a SUMAR del Servei d'Atenció 
Domiciliària (SAD). 
 
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_202109230946080200_FH.mov&topic=8 

 
Acord: 
 
“Atès que l’Ajuntament del Masnou té competències pròpies en matèria d’avaluació i 
informació de situacions de necessitat social i d’atenció immediata a persones en situació 
o risc d’exclusió social, d’acord amb el que estableix l’article 25.2.e) de la Llei 7/1985, de 
2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, i que segons l’art 17 de la Llei 
12/2007, d’11 d’octubre, de Serveis Socials estableix que correspon als serveis socials 
bàsics, entre altres funcions, “i) Prestar serveis d’ajuda a domicili, teleassistència i suport 
a la unitat familiar i de conveniència”. 
 
Considerant que la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de Serveis Socials, incorpora un Annex 
en el qual es presenta el “Catàleg classificat de serveis i prestacions socials del Sistema 
Català de Serveis Socials” en el qual es recull dins l’apartat de 1.1.2 els Serveis d’Atenció 
Domiciliària com una de les prestacions garantides. Els Serveis d’Atenció Domiciliària 
estan integrats pel Servei d’Ajuda a Domicili, el Servei de Teleassistència i el servei 
complementari d’àpats a domicili.  
 
Tenint en compte que no s’ha dut a terme l’establiment formal dels Serveis d’Atenció 
Domiciliària, tot i que sí es presten materialment al municipi, i atesa la voluntat de l’equip 
de govern de millorar la gestió i la prestació del Servei d’Ajuda a Domicili, aportant 
l’experiència en el camp dels serveis socials que té SUMAR (Serveis Públics d’Acció de 
Catalunya, S.L), i repetint la fórmula que es va utilitzar per a la gestió del SIS, que tant  
bons resultats està tenint.  
 
Vist l’informe de la cap d’Àrea de Comunitat i Persones, que ha coordinat els treballs per 
a la confecció del corresponent expedient, per encàrrec de l’Alcalde de data 16 de juny de 
2021.  
 
Examinats els documents aportats per la comissió de treball, que comprenen la Memòria 
justificativa, el Projecte d’Establiment i la revisió del Reglament del servei per regular el 
règim intern de funcionament del Servei d’Atenció Domiciliària.  
 
Vist que l’expedient inclou també la minuta de Conveni per a la formalització de l’encàrrec 
a mitjà propi a favor de SUMAR, Serveis Públics d’Acció Social de Catalunya, S.L. per a 
la gestió del Servei d’Ajuda a Domicili de l’Ajuntament del Masnou, minuta que recull les 
condicions bàsiques de l’encàrrec de gestió a SUMAR que es desenvolupen en el plec de 
condicions reguladores que l’acompanya.  
 
Vist finalment l’informe favorable conjunt de Secretaria i Intervenció.  
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Comunitat i Persones amb data 
15 de setembre 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 inicialment l’establiment i canvi de forma de gestió del Servei 

d’Atenció Domiciliària i els documents que la integren, que són la Memòria, 
el Reglament i l’Establiment.  

 
 

http://videoacta.elmasnou.cat/?meeting=video_202109230946080200_FH.mov&topic=8


Acta del Ple de l'Ajuntament del Masnou Sessió núm. PLE2021000014  23 de setembre de 2021 

 

13 

Segon.  Sotmetre a informació pública l’esmentat expedient d’establiment per un 
termini de 30 dies hàbils, mitjançant la inserció dels anuncis corresponents 
al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB), al Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya (DOGC), al tauler d’edictes electrònic de 
l’Ajuntament (e-Tauler) i al portal de transparència del web municipal, als 
efectes de presentació d’al·legacions i reclamacions, si s’escau. El termini 
d’informació pública començarà a comptar a partir de l’endemà del deia de 
la publicació de l’anunci al BOPB. L’expedient es podrà consultar a les 
dependències de Serveis Socials, Carrer Roger de Flor 23, del Masnou 
(Barcelona, 08320), de dilluns a divendres de 9 a 14 hores al tauler 
d’edictes de l’Ajuntament.  

 
Tercer. Considerar aprovat definitivament, en el cas que no es presenti cap 

al·legació o reclamació, l’establiment i el canvi de gestió del SAD, amb el 
projecte d’establiment, la memòria justificativa i el reglament 
corresponents, sense necessitat de cap tràmit ulterior i procedir a 
continuació a la publicació del text íntegre d’aquests tres documents al 
BOPB i a lliurar sengles exemplars del reglament del servei, juntament amb 
el testimoni fefaent d’aquests acords, a la Generalitat i a l’Administració de 
l’Estat.  

 
Quart.  Encarregar a SUMAR, Serveis Públics d’Acció de Catalunya, S.L. la gestió 

del Servei d’Ajuda a Domicili, com a mitjà propi (MP) i servei tècnic de 
l’Ajuntament per una durada de 2 anys a comptar des del dia 1 de gener de 
2022, prorrogables per acord exprés per un termini màxim de 2 anys, i per 
una tarifa anual de 471.727,29 euros.   

 
Cinquè. Crear una Comissió Técnica de seguiment, d’acord amb la clàusula vuitena 

del conveni d’encàrrec de gestió.  
 
Sisè. Autoritzar i disposar la despesa corresponent a l’encàrrec de gestió del 

SAD, per import anual de 471.727,29 euros, amb càrrec a la partida AS 
23111 46600  ENCOMANES DE GESTIÓ DE SERVEIS SOCIALS 
BÀSICS, d’acord amb les anualitats següents:  

    
   2022  471.727,29 € 
   2023  471.727,29 € 
    
Setè. Adoptar el compromís de dotar el pressupost municipal dels exercicis 

següents del crèdit adequat i suficient per atendre les despeses que se’n 
deriven, d’acord amb la minuta que acompanya l’expedient. 

 
Vuitè. Aprovar la minuta de conveni i de plec de condicions reguladores que ha 

de formalitzar aquest encàrrec a mitjà propi, segons el document que forma 
part de l’expedient.  

 
Novè. Facultar l’Alcalde per la signatura d’aquell conveni i plec de condicions 

reguladores.  
 
Desè.  Publicar l’encàrrec en el perfil del contractant de l’Ajuntament.”  
 
Resultat: Aprovat per 12 vots a favor, 4 vots en contra i 5 vots d’abstenció. 
 
Votació 
Els grups municipals d’ERC-AM-AM (9 regidors) i PSC-CP (3 regidors), hi voten a favor. 
 
Els grups de Fem Masnou (3 regidors) i CUP-AMUNT (1 regidora), hi voten en contra. 
 
Els grups de JxCAT-UNITS (3 regidors) i Cs (2 regidors), s’abstenen. 
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9. - Aprovació del conveni de col·laboració institucional entre l’Ajuntament del 
Masnou i l’IMPSOL per a la redacció dels projectes d’adequació dels locals 
destinats a equipaments públics en les plantes baixes dels edificis d’habitatges 
amb protecció oficial que l’IMPSOL construirà en les finques cedides per 
l’Ajuntament al PAU Illa Centre i en el PAU Caserna-c. Mèxic 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_202109230946080200_FH.mov&topic=9 

 
Acord: 
 
“Amb data 20 de desembre de 2018 es va signar entre l’Ajuntament del Masnou i l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona, el conveni per a la constitució del Consorci per a la promoció 
d’habitatges protegits en el municipi en els estatuts del qual es preveia la cessió per part 
de l’Ajuntament de dues finques de propietat municipal situades en el PAU Illa Centre i en 
el PAU Caserna-c. Mèxic, a fi que l’IMPSOL edifiqués dos edificis destinats a habitatge 
protegit. 
 
En la planta baixa dels referits edificis està prevista la construcció de dos locals, destinats 
a equipaments, que serien de propietat municipal. 
 
Amb data 26 d’octubre de 2020 l’IMPSOL va aprovar definitivament els projectes bàsics i 
amb data 12 d’abril de 2021 va aprovar inicialment els projectes executius, presentats 
pels respectius adjudicataris dels projectes.  
 
Amb data 8 de juny de 2021 es va atorgar l’escriptura de cessió de les dues finques i en 
breu l’IMPSOL iniciarà els treballs de construcció dels dos edificis.  
 
Dins del marc de la col·laboració acordada en la fase de redacció dels referits projectes 

executius, l’AJUNTAMENT DEL MASNOU ha sol·licitat, a càrrec seu, ampliar l’abast de 

les obres contractades per l’IMPSOL per tal de incloure dins del projecte bàsic un projecte 

d’adequació del local d’equipaments ubicat als edificis projectats.  

  
Es considera que, essent els mateixos equips redactors dels projectes de construcció 
dels edificis i els d’adequació dels equipaments ubicats a la planta baixa, s’aconseguirà 
més eficiència per raons de coneixement de les obres, disponibilitat, calendari de posada 
en servei de l’equipament i solvència professional.  
 
Amb data 3 de setembre de 2021 la tècnica de gestió de l’Àrea de Territori ha emès 
informe amb el vistiplau del secretari general de l’Ajuntament, en relació amb la tramitació 
del referit conveni. 
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Territori amb data 15 de 
setembre 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 el conveni de col·laboració institucional entre l’Ajuntament del Masnou i 
l’IMPSOL per a la redacció dels projectes d’adequació dels locals destinats a 
equipaments públics en les plantes baixes dels edificis d’habitatges amb protecció oficial 
que l’IMPSOL construirà en les finques cedides per l’Ajuntament al PAU Illa Centre i en el 
PAU Caserna-c. Mèxic del Masnou.  
 
SEGON: Adoptar el compromís de dotar de crèdit adequat i suficient al pressupost de 
l’exercici de 2022 per atendre la despesa que se’n derivi de l’aprovació del conveni. 

http://videoacta.elmasnou.cat/?meeting=video_202109230946080200_FH.mov&topic=9
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TERCER: Autoritzar la despesa de 58.927,00 € amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
UB.15000.22706 del pressupost de l’exercici 2022 corresponent al cost de redacció dels 
projectes d’adequació dels locals d’equipaments. 
 
QUART: Comunicar aquest acord i el text del conveni a la DGAL, en aplicació de l’article 
309.1 del ROAS. 
 
CINQUÈ: Publicar en el portal de transparència de l’Ajuntament del Masnou aquest 
acord, juntament amb el conveni de col·laboració.  
 
SISÈ: Facultar a l’Alcalde per a la seva execució i especialment per a la signatura del 
conveni.  
 
SETÈ: Notificar el present acord a l’Àrea Metropolitana de Barcelona i a l’IMPSOL.”  
 
Resultat: Aprovat per 14 vots a favor i 7 vots d’abstenció.  
 
Votació 
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), JxCAT-UNITS (3 regidors) i CUP-
AMUNT (1 regidora), s’abstenen. 
 
10. - Aprovació inicial de la modificació puntual PGOU sectors PE4 Can Barnades, 
PE6 Joan Roig i entorn del pg. de Bell Resguard. 
 
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_202109230946080200_FH.mov&topic=10 
 

Acord: 
 
“Per acord del Ple de data 18 de febrer de 2021 es va aprovar inicialment la modificació 
del Pla General d’Ordenació Urbana del Masnou en els sectors PE4 Can Barnades i PE6 
Joan Roig, pg. Joan Carles I, Vallromanes i Parc del Mil·lenari 
 
A la vista de les al·legacions presentades durant el període d’informació pública, els 
Serveis tècnics municipals han cregut convenient introduir canvis en el document que 
requereixen d’una nova aprovació inicial.  
 
Amb data 7 de setembre de 2021 va tenir entrada en el registre general de l’ajuntament, 

el nou document, titulat Modificació Puntual del Pla General d’Ordenació del Masnou en 

els sectors PE4 Can Barnades, PE6 Joan Roig i entorn del passeig de Bell Resguard. 

 
Segons consta en la memòria del document, la referida Modificació del Pla General té 
com a objectius els següents:  
 

 Esmenar les previsions del planejament vigent possibilitant la viabilitat i gestió dels 
sectors “PE4 Can Barnades”(sub-àmbit 1 de la present modificació) i “PE6 Can 
Roig” (sub-àmbit 2 de la present modificació) i assolir els objectius fixats en 
ambdós sectors al PGOU vigent combinant-ne les previsions que, donat que 
l’estructura de la propietat d’ambdós sectors és coincident, es veuen afavorides (el 
propietari únic del sub-àmbit 1 és el mateix que el propietari de la parcel·la de “La 
Fabriqueta”, inclosa al sub-àmbit 2). 
 

 Ajustar les qualificacions de sistemes existents de forma coherent amb la realitat 
consolidada (sub-àmbit 3). 

http://videoacta.elmasnou.cat/?meeting=video_202109230946080200_FH.mov&topic=10
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 Reservar una major dotació d’equipaments públics pel barri del Bell Resguard en 
continuïtat amb la xarxa d’equipaments existents (sub-àmbit 4). 
 

 Reordenació del sòl i definició de paràmetres d’ordenació per afavorir un model 
més acord amb els objectius del model de desenvolupament sostenible previstos 
en els principis generals de l’actuació urbanística de la llei d’urbanisme. 
 

 Obtenció per part del Ajuntament de forma gratuïta del sòls qualificats de sistema 
dels sub-àmbits 1 i 2. 
 

 Projecció d’habitatge assequible; 30% del sostre total de la modificació, en règim 
d’habitatge de protecció. 
 

 Afavorir i facilitar la gestió urbanística a l’àmbit de la modificació. 
 
Amb data 8 de setembre de 2021, l’arquitecta municipal ha emès informe tècnic 
favorable, el qual es transcriu literalment: 
 

“Per acord del Ple de l’Ajuntament de data 18 de febrer de 2021 es va aprovar 
inicialment la Modificació Puntual del PGOU del Masnou en el sector PE4 Can 
Barnades i PE6 Carrer Joan Roig, Passeig Joan Carles I, Vallromanes i Cal Ros de 
les Cabres amb els  objectius següents:  
 
-Desenvolupar el sector de transformació PE4 Can Barnades previst pel PGOU, 
incrementant notablement la superfície de sòl destinada a espai lliure públic amb la 
creació d’un gran parc. La nova ordenació d’aquest sector també facilita la 
comunicació entre sistemes d’equipaments i espais lliures amb un nou vial. 
 
- Transformar l'ús del sub-àmbit del carrer Joan Roig en equipament i traslladar el 
seu aprofitament urbanístic al sub-àmbit situat a Can Barnades. D'aquesta manera, 
es complementa l'ús d'equipament propi del nucli històric del municipi, on trobem 
l’antic edifici de Correus on actualment hi ha dependències municipals, el Casino 
amb un ús soci-cultural, l’escola Ocata, l’església de Sant Pere o l’espai Casinet. 
 
- Incrementar el sòl destinat a equipament públic per tal de donar resposta a les 
necessitats del municipi als sub-àmbits de l’ Institut Mediterrània i del Parc del 
Mil·lenari. 
 
- Resoldre determinades problemàtiques de vialitat existents, incrementant 
puntualment el sòl destinat a aquest sistema. 
 
-Traslladar la superfície de zones verdes de poca qualitat, com els laterals del 
carrer Joan Carles I i carrer Vallromanes, a la  zona verda del sub-àbmit de Can 
Barnades.   
 
Aquest document es va sotmetre a informació pública pel termini d’un mes durant el 
qual van presentar al·legacions de les que es desprenen tres qüestions 
fonamentals:  
 

1- Manca de concurrència del desenvolupament urbanístic: d’alçades i 
proximitat dels dos edificis del sector de Can Barnades respecte dels 
edificis existents. 

2- Modificació substancial en la jerarquització de la xarxa viària de l’entorn. 
3- Discontinuïtat dels sis sub-àmbits. 

 
La valoració  i acceptació d’aquestes fan necessària la introducció d’esmenes i 
correccions de caire substancial en el document. Així doncs es oportú sotmetre el 
document a una nova aprovació inicial. 
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En data 7 de setembre de 2021 el senyor (.../...), en representació de (.../...), 

presenta el document de la Modificació Puntual del PGOU del Masnou en el 
sector PE4 Can Barnades, PE6 Carrer Joan Roig i entorns del Passeig del 
Bellresguard, redactat per OUA Gestió del Territori i Urbanisme. 

 
L’Ajuntament de Masnou assumeix la iniciativa i formula la proposta de MpPGOU 
en el sector PE4 Can Barnades i PE6 Carrer Joan Roig i entorns del Passeig del 
Bellresguard, tal com s’estableix a l’art. 76.2 TRLUC 
 
Un cop examinada la documentació l’Ajuntament del Masnou es realitzen els 
següents canvis a la normativa i es modifiquen els tres plànols d’ordenació 
o.05,o.06,o.07 pel que fa als puts d’aplicació de la CMC. Aquests plànols es 
troben a l’Annex 01 
 
Article 29.3 Condicions de l’edificació. 
 
Es substitueix el punt g) per aquest redactat. 
 
g) Cota Màxima de Coronació: la CMC es fixa mitjançant una cota real 
(referida sobre el nivell del mar) que s’amidarà a la cota d’acabament de 
coberta dels edificis. Aquesta CMC es fixa per cada pla d’anivellament 
depenent de la cota dels jardins veïns. Existeixen tres cotes d’anivellament 
dels jardins veïns i la CMC  no podrà estar mai per sobre d’aquesta. Aquestes 
cotes d’anivellament dels jardins veïns estan definides al plànols 
o.05,o.06,o.07 de l’Annex 1. 
 
No tenen validesa les cotes CR PB ni CMC del quadre de la normativa del 
l’article 29.3 g. 
 
S’afegeix el punt m) 
 
m) Alçada lliure entre plantes: L’alçada lliure entre plantes és de 2,70m. 
 
Article 29.4  
 
Es substitueix l’últim punt per aquest redactat. 
 
-S’autoritza l’adaptació topogràfica del terreny amb les següents limitacions: 
Murs màxims de 2m d’alçada i talussos màxims amb una proposició de 2:1 
(alçada-base). 
 
Fonament de dret:  
DL 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la llei d’urbanisme, 
TRLUC. 
Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova Reglament de la Llei 
d’urbanisme. 
Text refós del PGOU del Masnou, aprovat definitivament per la Comissió Territorial 
d’Urbanisme de Barcelona en data 12 de maig de 2011 i publicat al DOGC en data 
14 de maig de 2012. 
 
Proposta: 
 
L’àmbit d’aquesta modificació abasta 4 àmbits diferenciats en el municipi del 
Masnou amb una superfície total de 23.218,36 m². 
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 El Sub-àmbit 1 es correspon al sector de sòl urbà no consolidat delimitat per 
el PGOU “PE4 Can Barnades” i a una petita porció de sòl urbà consolidat de 
540,14 m². Abasta una superfície total de 19.643,14 m². 

 El Sub-àmbit 2 es correspon al sector de sòl urbà no consolidat delimitat per 
el PGOU “PE6 Can Roig”, conegut com “La Fabriqueta” i abasta una 
superfície total de 778,68 m². 

 El Sub-àmbit 3 –separat alhora en dos petits sub-àmbits, el 3.1 i el 3.2- es 
correspon amb sòl urbà consolidat i de titularitat municipal situat al Pg. del 
Bellresguard amb una superfície total de 470,02 m². 

 El Sub-àmbit 4 es correspon amb sòl urbà consolidat i de titularitat municipal 
situat a la part sud de l’Institut mediterrània amb una superfície total de 
3.608,37 m². 

 
Justificació, oportunitat de la modificació i proposta: 
 
Tot i que la modificació abasta 4 sub-àmbits diferenciats; els àmbits principals 
d’ordenació són els àmbits corresponents als dos sectors ja definits al PGOU del 
Masnou; el “PE4 Can Barnades” i el “PE6 Can Roig”. 
 
Aquests dos sectors es situen en enclavaments estratègics per potenciar i reforçar 
l’estructura local del barri Bellresguard i del Nucli Històric respectivament. Els dos 
enclavaments; tot i que amb lectures diferenciades, possibiliten una millora de 
l’entorn. 
 
El Sub-àmbit 2 (PE6), conegut com “la Fabriqueta”, actualment es troba tancat i 
sense activitat. Així, l’edificació principal i catalogada es troba sense ús, fet que 
suposa la debilitació de la seva pròpia conservació com a bé catalogat. El sub-àmbit 
1, per la seva banda, alberga l’activitat de Càmping, activitat que és més pròpia del 
sòl no urbanitzable. Aquest fet, juntament amb el fet d’estar envoltat de sòl urbà 
consolidat, provoca que la seva presència no generi cap interacció positiva amb 
l’entorn. 
 
Aquestes dues realitats existents en els àmbits del PE4 i del PE6 generen talls 
importants en l’estructura cívica dels dos barris. El desenvolupament del 
planejament vigent en aquests àmbits és ha sigut fins a dia d’avui inviable. Aquest 
fet que ha motivat que no s’hagin desenvolupat des que el PGOU els va delimitar. 
 
Així mateix, és la raó que motiva també la reflexió per procedir a esmenar les 
causes que depenen del planejament urbanístic i la gestió futura i així possibilitar el 
seu desenvolupament, garantint la millora de l’entorn i el reforç de l’estructura 
urbana existent en aquests dos enclavaments. 
 
En aquest sentit la conveniència i oportunitat de la modificació puntual del PGOU ve 
determinada fonamentalment per les següents raons d’utilitat pública i interès 
social: 
 

 Esmenar les previsions del planejament vigent possibilitant la viabilitat i gestió 
dels sectors “PE4 Can Barnades” (sub-àmbit 1) i “PE6 Can Roig” (sub-àmbit 
2) i assolir els objectius fixats en ambdós sectors al PGOU vigent combinant-
ne les previsions que, donat que l’estructura de la propietat d’ambdós sectors 
és coincident, es veuen afavorides (el propietari únic del sub-àmbit 1 és el 
mateix que el propietari de la parcela·la de “La Fabriqueta”, inclosa al sub-
àmbit 2). 
 

 Reordenació del sòl i definició de paràmetres d’ordenació per afavorir un 
model més acord amb els objectius del model de desenvolupament sostenible 
previstos en els principis generals de l’actuació urbanística de la llei 
d’urbanisme al sub-àmbit 1. 
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 Obtenció per part del Ajuntament de forma gratuïta del sòls qualificats de 
sistema dels sub-àmbits 1 i 2 passant el seu aprofitament a la clau 11 del sub-
àmbit 1. 
 

 Ajustar les qualificacions de sistemes existents de forma coherent amb la 
realitat consolidada (sub-àmbit 3). 
 

 Reservar una major dotació d’equipaments públics pel barri del Bellresguard 
en continuïtat amb la xarxa d’equipaments existents (sub-àmbit 4). 
 

 Projecció d’habitatge assequible; 30% del sostre total de la modificació, en 
règim d’habitatge de protecció. 
 

 Afavorir i facilitar la gestió urbanística a l’àmbit de la modificació. 
 
Proposta sub-àmbit 1: 
 
Es preveu modificar la delimitació i qualificació de les zones i sistemes inclosos dins 
de l’àmbit, sense variar l’estructura general ja prevista al planejament vigent, però sí 
ajustant la proporció entre zones i sistemes: passant del 66,66% de sòl privat al 
38,85% i incrementant en conseqüència els sistemes del 33,33% al 61,15%. Es 
passa d’una densitat de 30,0hab/Ha a 60,0hab/Ha. El número total d’habitatges és 
de 117hab, 78 de regim lliure i 39 d’habitatge protegit.  
 
Proposta sub-àmbit 2: 
 
Aquesta modificació preveu modificar els terrenys qualificats de 11c. Els sistemes 
d’aquesta modificació en el sub-àmbit 2 corresponen al 90,81% de la superfície del 
sub-àmbit amb un total de 707,11m².La resta queda respectant la realitat física com 
a zona 10 (no edificable). 
 
Proposta sub-àmbit 3: 
Es proposa ajustar les qualificacions dels sistemes existents a la realitat física i 
destí real dels mateixos. 
 
Proposta sub-àmbit 4: 
Es proposa oferir una major dotació d’equipaments públics pel barri del 
Bellresguard. 
 
Pel que fa a la documentació presentada, aquesta s’ajusta al que determinen la 
TRLUC i el Reglament de la Llei d’urbanisme. 
Es proposa un articulat normatiu amb 29 articles. 
Pel tal de donar compliment a la llei de protecció de dades, les Certificacions del 
Registre de la Propietat, s’adjunten únicament  a l’expedient administratiu.  
 
Conclusions: 
Per tot allò exposat, la tècnica que subscriu informa favorablement el document de 
la Modificació Puntual del PGOU del Masnou en el sector PE4 Can Barnades, PE6 
Carrer Joan Roig, i entorns del Passeig del Bellresguard (exp. X2021001340), 
redactat per OUA Gestió del Territori i Urbanisme. 
 
Es objecte de la present modificació l’alteració de sistemes urbanístics i d’espais 
lliures i per tant és l’aplicació l’article 98 del TRLUC. 
 
Per tot allò exposat es  sol·licita  informe als organismes afectats per raó de llurs 
competències sectorials, que s’indiquen seguidament:  
 

- Servei del Litoral. Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat 
de Catalunya. 
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- Administrador de Infraestructuras Ferroviarias. Adif. 
- Agenda Catalana de l’Aigua.” 

 
Amb data 8 de setembre de 2021, la cap d’Urbanisme i Activitats i Obres i Projectes, amb 
el vist i plau del secretari general de l’Ajuntament, ha emès informe jurídic relatiu a la 
tramitació que ha de seguir, en el qual es posa de manifest que pot procedir-se a 
l’aprovació inicial de l’esmentada modificació puntual de Pla General, seguint el mateix 
procediment que per a l’aprovació del Pla General, de conformitat amb el que preveu 
l’article 96 del Text refós de la Llei d’Urbanisme. Abans l’Ajuntament haurà d’assumir 
expressament la iniciativa pública per tramitar-la, de conformitat amb el que preveu 
l’article 101.3 del Text refós de la Llei d’Urbanisme. 
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Territori amb data 15 de 
setembre de 2021. 
 
De conformitat amb el que especifica l’article 96, en relació amb l’article 85 del Decret 
legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’urbanisme, i 
l’article 101.3 del mateix text legal. 
 
En virtut de tot el que s’ha exposat, el Ple de la corporació adopta, per majoria absoluta, 
dels presents (21), els acords següents: 
 
PRIMER.- Deixar sense efecte la Modificació Puntual del Pla General d’Ordenació 
Urbana del Masnou en els sectors PE4 Can Barnades i PE6 Joan Roig, pg. Joan Carles I, 
Vallromanes i Parc del Mil·lenari, aprovada inicialment amb data 18 de febrer de 2021.  
 
SEGON.- Assumir la iniciativa pública per tramitar la Modificació Puntual del Pla 
General d’Ordenació en els sectors PE4 Can Barnades, PE6 Joan Roig i entorn del 
passeig de Bell Resguard, presentada pel senyor (.../...), en representació del senyor 
(.../...), tal i com preveu l’article 101.3 del Text refós de la Llei d’Urbanisme.  
 
TERCER.- Aprovar inicialment la nova Modificació Puntual del PGOU del Masnou en 
els sectors PE4 Can Barnades, PE6 Joan Roig i entorn del passeig de Bell Resguard.  
 
QUART.- Suspendre el tràmit d’atorgament de llicències i tramitacions en l’àmbit de la 
referida Modificació puntual, d’acord amb l'article 73 del Text Refós de la Llei 
d'Urbanisme, aprovat per Decret Legislatiu 1/2010 de 3 d'agost; i determinar, de 
conformitat amb l'article 74.1 de l'esmentat text legal, que el termini de la suspensió serà, 
com a màxim, de dos anys a comptar des del dia següent a la data de l’acord d’aprovació 
inicial del Pla. 
 
CINQUÈ.- Sotmetre la documentació de la Modificació del Pla General a informació 
pública per un termini d’un mes, d’acord amb el que preveu l’article 85.4, del Decret 
legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, 
mitjançant edicte publicat en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en el diari El 
Punt Avui, en l’e-tauler, i en el portal de transparència de la web municipal.  
 
Durant el referit termini, l’expedient restarà a disposició de qualsevol persona que el 
vulgui examinar i hi vulgui presentar al·legacions a les dependències del departament 
d’Urbanisme d’aquest Ajuntament, situades a la planta segona del carrer de Tomàs 
Vives, núm. 4 i en el portal de transparència de la web municipal.   
 
Així mateix, per donar compliment al que preveu l’ article 8 del Decret Legislatiu 1/2010, 
de 3 d’agost, pel qual s’ aprova el Text Refós de la Llei d’ Urbanisme de Catalunya, es 
donarà publicitat de tot el document urbanístic a la pàgina web municipal 
(www.elmasnou.cat ), als efectes de la seva consulta per via telemàtica. 
 
SISÈ.- Sol·licitar informe als organismes afectats per raó de llurs competències 
sectorials, d’acord amb el que assenyala l’article 85.5 del referit Decret legislatiu.” 
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Resultat: Aprovat per 12 vots a favor i 9 vots en contra.  
 
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 regidora), hi voten en contra. 
 
11. - Proposta d'acord presentada pel Grup Municipal de JxCAT-UNITS per iniciar el 
procés per a atorgar una distinció honorífica a títol pòstum a Carles de la Torre i 
Campo. 
 
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_202109230946080200_FH.mov&topic=11 

 
Acord: 
 
“El dia 26 d’agost de 2021 ens va deixar de forma inesperada, en Carles de la Torre i 
Campo, un masnoví entranyable, afable i molt proper a la gent. 
 
En Carles havia nascut a Barcelona, però feia 44 anys que havia decidit fer del Masnou la 
seva llar. 
 
L’any 2011 l’Ajuntament va publicar el llibre “El Masnou blauverd” i en Carles va fer un 
petit escrit sobre el que per ell significava ser del Masnou: “Em considero un home 
afortunat i com sigui que diuen que “la sort és per a qui la busca” jo la vaig cercar el dia 
que vaig decidir venir a viure al Masnou, ara fa 35 anys. Tots el matins, quan em llevo, 
surto a la terrassa de casa i miro cap a l’horitzó per veure com s’aixeca el sol que 
enlluerna el mar i ho tenyeix tot de colors calents, vermells i ataronjats. Al cap d’una 
estona els “nostres verds i blaus” guanyaran la seva batalla diària i dominaran, fins a la 
posta de sol, el paisatge de la nostra vila, contribuint a través del clima i l’entorn a 
embolcallar els racons del poble amb tons suaus, que alleugereixen la vista i l’esperit. 
Estimo el lloc on visc, els seus carrers, la seva gent. Sóc un home afortunat.” 
 
La vida professional d’en Carles va ser molt polifacètica i fructífera, destacant, entre 
d’altres activitats, per haver format un grup musical anomenat “Els 4 de la Torre”, que 
assolí un èxit notable. 
 
El desig d’en Carles de participar i aportar el seu gra de sorra a la societat i en especial 
als seus veïns i veïnes masnovins el va dur a participar i engegar diferents projectes, 
entre els quals destaquen els següents: 
 
- Li agradava molt jugar a tennis, fet que el va dur a implicar-se en el Club de Tennis 
Masnou, entitat de la que en va ser soci des del 1974 i President de la mateixa en dues 
ocasions. 
 
- Va col·laborar amb el Centre Ocupacional per a persones discapacitades Can Targa, 
inicialment impartint tallers de dibuix i pintura i posteriorment organitzant activitats de 
pàdel al Club Tennis Masnou. 
 
- Va ser responsable i coordinador del Consell de les Arts del Masnou que, entre d’altres 
iniciatives, va organitzar durant molts anys l’Exposició Col·lectiva dels Artistes Plàstics a 
la Plaça Marcel·lina Monteys. 
 
- Va ser molt actiu col·laborant amb les escoles del municipi, formant part com a jurat del 
concurs de nadales infantils i durant molts anys realitzant tallers d’aquarel·les pels cursos 
de tercer i quart de primària de totes les escoles del Masnou, amb una exposició final de 

http://videoacta.elmasnou.cat/?meeting=video_202109230946080200_FH.mov&topic=11
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tots els treballs al Club Tennis Masnou. Cada any, més de 500 alumnes realitzaven 
aquests cursos que es duien a terme en hores lectives i en les pròpies aules de les 
escoles. En Carles sempre deia que aquesta era una de les activitats de les quals se’n 
sentia més orgullós. 
 
- Va participar en la creació de l’Aula d’Extensió Universitària al Masnou i va ser-ne el 
primer President. L’AEUM és una associació de caràcter cultural i educatiu, sense ànim 
de lucre, adscrita a la Universitat Pompeu Fabra i el seu objectiu és difondre la cultura i 
estimular les inquietuds intel·lectuals entre les persones adultes, tot organitzant 
conferències periòdiques, tallers, seminaris, així com viatges i sortides d’interès cultural. 
 
Atès que el Reglament de Protocol, honors i distincions de l’Ajuntament del Masnou, 
preveu que l’Ajuntament podrà atorgar, com a reconeixement de mèrits civils, vincles o 
circumstàncies especials o de serveis singulars a la vila, el títol de fill adoptiu; i que 
aquest pot recaure sobre aquelles persones que, sense haver nascut a la vila, la seva 
trajectòria personal o professional mereixi la consideració i l’agraïment oficial, en tant que 
hagin prestat serveis meritoris en l’àmbit públic o a la col·lectivitat. 
 
Atès que l’article 23 del nombrat Reglament diu el següent: “La concessió de qualsevol 
dels honors o distincions corresponents a les seccions 1a a la 6a d’aquest Reglament 
requerirà la instrucció prèvia de l’expedient administratiu oportú que serveixi per 
determinar els mèrits o les circumstàncies que aconsellin aquella concessió.” Així com 
també diu que: “El procediment serà iniciat o bé d’ofici, per l’alcalde o alcaldessa, o pel 
Ple de la corporació, o bé a instància de les entitats o associacions constituïdes a la vila i 
incloses en el Registre Municipal d’Entitats.” 
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Serveis Generals amb data 15 
de setembre de 2021. 
 
Atès que el nostre grup municipal considera que les aportacions realitzades per en Carles 
de la Torre i Campo en pro de la col·lectivitat, es fa mereixedor del reconeixement 
d’aquesta distinció. 
 
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. Iniciar el procediment reglamentari per a atorgar una distinció honorífica a títol 
pòstum a Carles de la Torre i Campo, segons el reglament de protocol, honors i 
distincions de l’ajuntament del Masnou. 
 
Segon. Nomenar com a instructora de l’expedient la regidora de Cultura, la Sra. Neus 
Tallada Moliner, i com a secretària de l’expedient, l’auxiliar administrativa del 
Departament de Turisme i Patrimoni, la Sra. (.../...). 
 
Tercer. Sol·licitar al Ple del Consell Municipal de Patrimoni Cultural del Masnou l’informe 
corresponent sobre aquest expedient. 
 
Quart. Notificar aquest acord a les persones designades com a instructora i secretària de 
l’expedient i comunicar-lo al Consell Municipal de Patrimoni Cultural del Masnou. 
 
Cinquè. Comunicar l'adopció d'aquests acords als familiars d’en Carles de la Torre i 
Campo i als agents de la nostre vila a través dels canals habituals de l’Ajuntament. 
 
Sisè. Publicar aquest acord al tauler d’anuncis de la corporació (e-Tauler).” 
 
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 
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regidors), JxCAT-UNITS (3 regidors) i Cs (2 regidors), hi voten a favor. 
 
El Grup Municipal de la CUP-AMUNT (1 regidora), s’absté. 
 
12. - 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_202109230946080200_FH.mov&topic=12 

 
13. - 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_202109230946080200_FH.mov&topic=13 

 
14. - Moció presentada pel Grup Municipal de la CUP per encarregar a l'empresa 
municipal SUMEM SL que assumeixi el servei elèctric municipal i promogui la 
producció energètica local. 
 
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_202109230946080200_FH.mov&topic=14 

 
Acord: 
 
“La crisi climàtica en què es veu sumida la Terra és abastament coneguda des de fa 
dècades. L’agudesa de la mateixa no para de créixer, tal i com ressalten des del Panell 
Intergovernamental d’Experts pel Clima (l’IPCC) de l’ONU, en el seu darrer informe 
d’avaluació AR6. Cal destacar que és el panell d’experts de més renom en la comunitat 
científica sobre la matèria. Un dels principals causants del canvi climàtic és el model 
energètic actual, amb uns costos mediambientals ja inassumibles socialment, que cal 
afegir als costos econòmics i d’empobriment de la ciutadania, tal i com estem veient 
amb les abusives pujades en la factura de la llum, teledirigides expressament des 
de les grans empreses energètiques de l’IBEX. 
 
A l’Estat Espanyol s’ha assumit un model energètic altament injust, abusiu i que 
desplaça les rendes des de les classes populars i empobrides cap a l’oligopoli 
energètic i les grans fortunes propietàries de les empreses que el conformen. 
 
Aquest espoli de recursos no és només econòmic, sinó també de recursos naturals, com 
demostra el buidat d’embassaments per part d’Iberdrola i Naturgy en plena etapa estival – 
recordem-ho, seca – per tal de maximitzar els seus beneficis en un context de tarifa 
elèctrica desbocada. 
 
Resulta evident que cal democratitzar l’accés a l'energia per assegurar-ne l’accés, 
promovent la creació de Comunitats Ciutadanes d’Energia i cooperatives, amb el 
suport públic necessari per a la seva arrencada, i que garanteixin l’accés universal a 
l’energia.  
 
Cal recordar que aquest consistori ja ha fet passos que poden ajudar en l’assoliment 
d’aquests objectius, com és la creació d’una empresa pública de propietat municipal 
(SUMEM), l’objecte social de la qual és: “La prestació de serveis públics urbans 
relacionats amb la mobilitat urbana, el manteniment de vies públiques, els serveis de 
benestar comunitari i el medi ambient així com la gestió i manteniment d’equipaments 
municipals.” 
 
A més, al ple de març va aprovar, a instàncies del GM de la CUP El Masnou, l’adhesió 
del Masnou a l’Associació de Municipis i Entitats per l'Energia Pública (AMEP), amb 

http://videoacta.elmasnou.cat/?meeting=video_202109230946080200_FH.mov&topic=12
http://videoacta.elmasnou.cat/?meeting=video_202109230946080200_FH.mov&topic=13
http://videoacta.elmasnou.cat/?meeting=video_202109230946080200_FH.mov&topic=14
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l’objectiu de difondre i promoure la titularitat, la propietat i la gestió públiques de les 
xarxes de distribució d'energia elèctrica, a més de desenvolupar accions per 
impulsar una transició cap a un model energètic just, democràtic i sostenible. 
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Serveis Generals amb data 15 
de setembre de 2021. 
 
Per tot això, el grup de la CUP El Masnou proposem al ple l’adopció dels següents 
acords: 
 
PRIMER. Encarregar formalment a l’empresa pública municipal SUMEM SL que 
emprengui aquelles accions necessàries per a estudiar la viabilitat i els passos a seguir 
per a esdevenir la futura gestora de la xarxa de distribució elèctrica del Masnou. 
 
SEGON. Encarregar formalment a l’empresa pública municipal SUMEM SL que 
emprengui aquelles accions necessàries per a promoure la generació d’energia elèctrica 
d’abast municipal, sota una perspectiva ciutadana i democràtica, promovent la creació de 
Comunitats Energètiques Ciutadanes en equipaments públics i edificis privats. 
 
TERCER. Instar al govern municipal a treballar conjuntament amb tots els grups 
municipals per demanar formalment a la Generalitat que iniciï els tràmits per a la creació 
d’una empresa pública elèctrica d’àmbit supramunicipal amb l’objectiu d’acabar amb 
l’oligopoli energètic que controla el preu de l’electricitat a l’Estat espanyol. 
 
QUART.  El govern municipal es compromet a complir els acords primer, segon i tercer al 
llarg del 2022. 
 
CINQUÈ. Comunicar aquests acords a la ciutadania pels mitjans habituals de 
l’Ajuntament, al consell comarcal del Maresme i al Departament d’empresa indústria i 
energia de la Generalitat de Catalunya.” 
 
Resultat: Aprovat per 19 vots a favor i 2 vots 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 CUP-AMUNT (1 regidora), hi voten a favor.  
 
El Grup Municipal de Cs (2 regidors), s’absté. 
 
15. - Moció presentada pel Grup Municipal de JxCAT-UNITS per un consens en el 
projecte de vila i agenda estratègica 2021-30. 
 
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_202109230946080200_FH.mov&topic=15 

 
Acord: 
 
“Tota política local requereix de la capacitat d’entesa, de negociació i de consens, davant 
d’opcions polítiques amb idees diverses. Malgrat que hi pugui haver un govern municipal 
majoritari, les polítiques locals s’han de poder conduir de forma dialogant i col·laborativa 
amb l’oposició i la ciutadania, i sobretot davant de projectes que van més enllà d’un 
mandat i que tenen a veure amb un projecte de vila que haurem de compartir tots plegats. 
 
En aquest sentit, certes propostes de l’actual govern no van en sintonia amb aquest 
esperit de governança compartida i marquen punts estratègics que van més enllà 
d’aquest mandat que finalitza el 2023, per les seves conseqüències futures. 
 

http://videoacta.elmasnou.cat/?meeting=video_202109230946080200_FH.mov&topic=15
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Les modificacions puntuals del Pla General d’Ordenació Urbanística (PGOU) que es 
troben en procés d’aprovació definitiva, l’ordenació de l’N-II (amb un avantprojecte 
municipal que encara no coneixem i que es presenta el 16/9/21), l’expropiació del pati del 
Casino, el pulmó verd del Parc Vallmora, la fi de la concessió del Port Nàutic, etc. són 
alguns dels punts estratègics que requereixen un consens ampli. 
 
Un Projecte de Vila requereix d’una estratègia compartida, no només per part dels 
grups municipals representats en aquest ple, sinó també apostant clarament per 
l’apoderament de la societat civil, a partir del reforçament del capital social i de la 
confiança. 
 
Ens cal debatre i compartir una agenda estratègica pels propers deu anys, que 
pugui assolir un consens ciutadà molt ampli i complir els objectius de desenvolupament 
sostenible (ODS) de l’Agenda 2030 de Nacions Unides, principalment ODS 11 que parla 
de ciutats i comunitats sostenibles (promovent polítiques locals sostenibles, planificació i 
disseny de l’espai, finançament equitatiu de les iniciatives municipals, reduir 
vulnerabilitats, potenciar transport públic, accés a l’habitatge, etc.). 
 
Actualment tots els grups municipals presents, compartim el pensament que cal situar al 
ciutadà al centre de la política municipal, aspecte que l’Agenda 2030 insisteix de forma 
rellevant. Per afavorir-ho, hem de fer valer els mecanismes de participació ciutadana i les 
funcions actuals del Consell de la Vila, per tal d’assolir una gestió participativa de la cosa 
pública, que ens interpel·la com a poble. 
 
Vist el dictamen desfavorable de la Comissió Informativa de Territori amb data 15 de 
setembre de 2021. 
 
És per tots aquests motius que el nostre grup municipal de Junts per Catalunya-Units pel 
Masnou proposa al Ple municipal l’adopció dels següents: 
 

Acords 
 
1- Iniciar un grup de treball al Consell de la Vila per reflexionar sobre el Projecte de Vila i 
una agenda estratègica 2021-30, amb l’objectiu de diagnosticar els punts clau, a partir 
dels quals s’iniciaria un cicle de debats oberts a la ciutadania. 
Aquest procés participatiu culminaria amb un document marc que es duria a l’aprovació 
en Ple Municipal a finals del 2022. 
 
2- Fer participar als infants i adolescents de primària i secundària dels centres escolars 
del Masnou, amb l’assessorament del Consell Escolar, en una iniciativa que ajudi a crear 
i debatre “Quin poble vols pel 2030?” i es faci pedagogia dels Objectius de 
Desenvolupament Sostenible de l’Agenda 2030. 
 
3- Traslladar aquests acords pels mitjans municipals habituals a totes les entitats 
municipals i centres escolars.” 
 
Resultat: No aprovat per 12 vots en contra i 9 vots a favor. 
 
Votació 
Els grups municipals de Fem Masnou (3 regidors), JxCAT-UNITS (3 regidors), Cs (2 
regidors) i CUP-AMUNT (1 regidora), hi voten a favor.  
 
Els grups municipals d’ERC-AM-AM (9 regidors) i PSC-CP (3 regidors), hi voten en 
contra. 
 
16. - Moció presentada pel Grup Municipal de JxCAT-UNITS sobre la integració 
urbana de la N-II. 
 
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_202109230946080200_FH.mov&topic=16 

 
Acord: 
 
“Atès que, avui, dia 1 de setembre de 2021, s’allibera de peatge la C-32 i l’autopista 
passa a ser gestionada per la Generalitat de Catalunya. 
 
Atès que el punt 206 del programa electoral amb el que ens vam presentar a les 
eleccions municipals del 2019 diu el següent: “Treballarem en la pacificació de l’N-II per 
fer possible recuperar la façana marítima i reivindicar la gratuïtat del peatge de l’autopista 
C-32.” 
 
Atès que durant molts anys la ciutadania del Maresme (a través d’entitats com Preservem 
el Maresme i Recuperem Baix Maresme, entre altres) s’ha mobilitzat per aconseguir els 
objectius de l’alliberament del peatge de la C-32 i de la pacificació de l’N-II. 
 
Atès que a l’octubre de 2020 es va presentar el Pacte de Mobilitat Sostenible del 
Maresme, en el qual es posava èmfasi en les següents idees força: 
 

1. Millorar la funcionalitat de la C-32 a partir dels canvis sobre la mobilitat que 
significarà l’alliberament del peatge, afavorint la connectivitat i reconfigurant aquesta 
via per permetre captar el trànsit que actualment utilitza la xarxa local o vials urbans, 
ajudant a la pacificació de la mobilitat urbana cap a un model de mobilitat més segur i 
sostenible. 
 
2. Transformar l’actual N-II en una via més cívica que es complementi amb l’urbanisme 
de l’entorn i amb una millora de la permeabilitat de la façana litoral. 
 
3. Millorar la xarxa local per als desplaçaments interurbans interns de la comarca 
permetent descarregar les travesseres urbanes de trànsit de pas.  
 
4. Fomentar la connectivitat en bicicleta i a peu al llarg de la comarca. 
 
5. Millorar l’oferta i el temps de viatge en transport públic, completant la xarxa 
ferroviària així com potenciant el transport públic per carretera. 
 
6. Afavorir l’eficiència energètica i la reducció dels impactes ambientals en el conjunt 
de les xarxes de mobilitat. 

 
Atès que en el passat ple de novembre de 2020 els Grups Municipals de Fem Masnou i la 
CUP presentaren una moció per a la pacificació de l’N-II, que no va ser aprovada pels 
vots contraris dels partits de govern d’ERC i del PSC. Recordem que en ella s’exposava 
la necessitat de concretar els canvis d’ús de l’N-II en el seu pas pel Baix Maresme, 
iniciant-se un procés participatiu que fos obert a les diverses opcions de transformació i 
reivindicant-se una xarxa ciclable integrada. 
 
Atès que quatre mesos més tard, el març d’aquest any 2021, els alcaldes dels municipis 
del Masnou, Premià de Mar, Vilassar de Mar i Cabrera de Mar van subscriure de forma 
consensuada un comunicat sobre la futura configuració de l’N-II pacificada. En ella 
es defensava un tram urbà, de dos carrils de circulació de vehicles, una via ciclable i un 
espai d’ampliació de voreres i d’espai per a serveis; i en el tram interurbà, d’una via 
ciclable i un màxim de tres carrils de circulació de vehicles. I s’instava a la Generalitat 
d’iniciar actuacions immediates i exprés de pacificació en el tram urbà dels quatre 
municipis un cop quedés alliberada la C-32. 
 
Atès que actualment la Generalitat ha facilitat més detalls sobre l’immediat futur de la 
mobilitat a l’N-II i la C-32, que podem resumir com segueix: 
 

http://videoacta.elmasnou.cat/?meeting=video_202109230946080200_FH.mov&topic=16
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- Que actualment en el tram de Masnou a Premià la C-32 canalitza el 76% del trànsit 
del corredor i la N-II el 24% restant. I que a partir d’avui es preveu que l’autopista 
canalitzarà el 85% de trànsit interurbà en el corredor fins a Calella. Es calcula que la 
reducció de trànsit a l’N-II al Baix Maresme serà d'entre el 25% i el 40%. 
 
- Que es proposen inicialment fins a sis nous possibles enllaços a l’autopista i 
completar-ne dos més. Val a dir que d’aquests sis, ens afectarien dos: un seria a 
l’actual zona de parada de l’autopista que queda a prop del parc arqueològic Cella 
Vinaria de Teià, zona on conflueixen els municipis de Teià, Masnou i Alella, i l’altre 
enllaç seria a la carretera de Teià. 
 
- Que s’afirma que habilitar nous accessos a la C-32 permetrà la pacificació de l’N-II i 
es proposa una integració urbana de l’N-II en l’àmbit del Baix Maresme consistent en 
apostar per la "integració urbana" de la nacional i proposa actuacions com la 
incorporació d'un carril bici continu. També valora una ampliació de les voreres i els 
espais de serveis, que comportarien una reducció de la secció viària i una consegüent 
reducció de la velocitat màxima.  
 
- Que es prioritza el consens amb tots els ajuntaments, a l’hora de fer els canvis 
proposats.  

 
Atès que estem compromesos amb l’Agenda 2030 i l’assoliment dels Objectius de 
Desenvolupament Sostenible (ODS), en què la preservació del territori dins un context 
de canvi climàtic requerirà adaptació i mesures de mitigació (ús de transport públic no 
contaminant, mitjans de transport amb poca petjada ecològica, transformació del litoral, 
etc). 
 
Atès que el transport públic cal potenciar-lo no només a nivell municipal sinó també 
comarcal. 
 
Atès que el tram de l’N-II que transcorre pel Masnou s’integrarà en el traçat vial del 
municipi i que per tant, caldrà un manteniment a càrrec del pressupost municipal. 
 
Atès que hi ha marge de maniobra en la confecció de l’N-II a nivell local, caldria arribar 
a consensuar amb la ciutadania les decisions a adoptar, en el marc d’un Projecte de Vila 
més ampli. 
 
Vist el dictamen desfavorable de la Comissió Informativa de Territori amb data 15 de 
setembre de 2021. 
 
És per tots aquests motius que el nostre grup municipal de Junts per Catalunya-Units pel 
Masnou proposa al Ple municipal l’adopció dels següents: 
 

Acords 
 
1- Iniciar un procés participatiu per confeccionar l’N-II al seu pas pel municipi, dins un 
marc de continuïtat amb els pobles veïns; i culminant el mateix amb una consulta popular. 
 
2- Instar a nivell comarcal, a través del Consell Comarcal i les diverses entitats locals, a 
treballar per millorar el servei de transport públic interconnectat amb el territori. 
 
3- Comunicar aquests acords pels mitjans habituals a la Generalitat de Catalunya, 
Conselleria de Territori, Consell Comarcal del Maresme, entitats municipals i associacions 
de veïnes i veïns del Masnou.” 
 
Resultat: No aprovat per 12 vots en contra i 9 vots a favor.  
 
Votació 
Els grups municipals de Fem Masnou (3 regidors), JxCAT-UNITS (3 regidors), Cs (2 
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regidors) i CUP-AMUNT (1 regidora), hi voten a favor.  
 
Els grups municipals d’ERC-AM-AM (9 regidors) i PSC-CP (3 regidors), hi voten en 
contra. 
 
17. - Declaració institucional presentada pel Grup Municipal del PSC per garantir la 
reducció de la contaminació sonora als barris del Masnou a tocar de l'autopista. 
 
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_202109230946080200_FH.mov&topic=17 
 

Acord: 
 
“La fi dels peatges és una bona noticia a mitges, doncs posarà fi a la injustícia d’haver de 
pagar de nou per una via amortitzada que només ha servir per que les concessionàries hi 
guanyessin més diners a costa dels seus usuaris i permetrà la rebaixa del trànsit rodat 
per la carretera Nacional 2.  
 
I diem que és a mitges perquè la Generalitat de Catalunya no ha previst cap ni una 
mesura per garantir una millora dels accessos que faciliti la incorporació de molts dels 
municipis a aquesta via i, alhora, tampoc no ha previst l’efecte sònic que tindrà l’evident 
increment del transit rodat.  
 
Els barris del Masnou a tocar de l’autopista C-32 ja pateixen des de fa temps l’elevada 
intensitat de trànsit que fins al dia d’avui suportava aquesta via que han fet que el soroll i 
la contaminació pertorbés greument les seves condicions de vida. I ara, amb la gratuïtat 
de l’autopista es preveu un notable increment que s’estima pugui arribar al 30% del transit 
actual.  
 
El 2010 es va encarregar al Consell Comarcal la elaboració del Mapa de Capacitat 
Acústica del Masnou que, per a tot el traçat de l’autopista pel terme municipal del 
Masnou, va determinar que els valors d’immissió diürns en ambient exterior corresponien 
a una zona A1 de sensibilitat acústica Alta.  
 
El 2011 vam reclamar la col·locació de panells reductors del soroll per a la zona annexa a 
l’autopista, amb una aprovació unànime del Plenari i iniciant la tramitació al parlament de 
Catalunya.  
 
Ja a l’any 2012, el Mapa Estratègic de Soroll dels grans eixos viaris de la Generalitat de 
Catalunya establia que el transit rodat de vehicles que suportava aquesta via en els 2,3 
kilòmetres que transcorren dins el territori del Masnou era de 97.659 vehicles i ara, un 
30% d’increment, pot suposar superar els 125.000 vehicles.  
 
El 2012 vam aconseguir la col·locació de panells reductors del soroll per protegir l’escola 
Rosa Sensat però la necessitat de protegir també la resta d’habitatges ubicat en la 
traçada de la via seguia sent una necessitat, més quan es va tenir coneixement a través 
dels estudis per elaborar el mapa estratègics de soroll que els índex d’avaluació de les 
molèsties globals de curt i llarg termini en tot els intervals horaris al llarg d’un any 
superaven en molts casos els límits legals.  
 
En el seu moment, la inacció de la Generalitat i els interessos dels concessionaris 
d’aquesta gran infraestructura –entre altres- van impossibilitar que s’aprovessin les àrees 
del territori afectades per sistemes generals d’infraestructures de transport i, per tant, no 
es va poder avaluar el seu impacte des de una perspectiva legal.  
 
No obstant, Pla de mobilitat urbana sostenible del Masnou, 2016-2021, des d’una visió 
empírica, estima que el soroll provocat pel trànsit de la C-32 sobre els habitatges de la 
plaça Dr. Ramón i Cajal requerirà una intervenció dels titulars de les infraestructures per 

http://videoacta.elmasnou.cat/?meeting=video_202109230946080200_FH.mov&topic=17
http://videoacta.elmasnou.cat/?meeting=video_202109230946080200_FH.mov&topic=17
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complir la normativa vigent, i des de l’any 2001 el titular d’aquesta via és la Generalitat de 
Catalunya. 
 
Si fins a la data ja era evident que els nostres barris necessitaven accions decidides del 
titular de la via per garantir la reducció de decibels necessaris dins del tram urbà per tal 
de garantir els nivells adients de qualitat acústica, ara, amb l’a gratuïtat de l’autopista, la 
situació és d’una gravetat extrema.  
 
Per tot el que hem exposat, proposem al Plenari del Masnou que adopti els següents 
acords:  
 
Primer. Exigir a la Generalitat de Catalunya, titular des del 2001 de la infraestructura, que 
aprofitant les obres de millora i remodelació que durà a terme durant els propers anys en 
aquesta via prengui les accions necessàries i doti dels recursos suficients per tal de reduir 
totalment l’impacte sònic d’aquesta via al seu pas pel Masnou.  
 
Segon. Traslladar aquest acord al Govern de la Generalitat, als grups polítics amb 
representació al Parlament de Catalunya i al Consell Comarcal del Maresme.  
 
Tercer. Fer públics aquests acords a través dels mitjans de comunicació habituals de 
l’Ajuntament.” 
 
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 regidora), hi voten 
a favor. 
 
18. - Declaració institucional presentada pel Grup Municipal d'ERC contra 
l'increment de preus de l'electricitat i crida a la mobilització. 
 
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_202109230946080200_FH.mov&topic=18 

 
Acord: 
 
“L’elevat preu de l’electricitat ha esdevingut un problema estructural que arrossega l’Estat 
espanyol des de fa dècades i que afecta a milions de famílies i també al teixit empresarial 
del país que ha d’assumir uns costos superiors a la mitjana europea, ocasionant una 
clara pèrdua de competitivitat. 
 
Malgrat el problema ve de lluny i té múltiples causes, aquests darrers mesos hem assistit 
a una escalada de preus sense precedents, assolint un màxim històric de 188’18 €/MWh, 
molt per sobre fins i tot de l’anterior màxim de 105€/MWh del mes de gener, en aquell cas 
a causa dels efectes del temporal Filomena.  
 
L’alarma social generada al voltant de l’increment desmesurat del preu d’un bé considerat 
essencial va requerir la compareixença el passat 30 d’agost de la Ministra de Transició 
Ecològica, Teresa Ribera. Va ser una compareixença decebedora, sense anunciar cap 
mesura addicional per contenir l’escalada de preus i de la qual en va transcendir 
mediàticament la petició a les elèctriques d’aplicar una major “empatia social” mentre 
reconeixia explícitament que durant el 2021 les famílies veuran incrementat de mitjana un 
25% el seu rebut. Entenem que és d’una enorme irresponsabilitat traslladar a la 
ciutadania el missatge que els poders públics no poden fer-hi res i que tot queda en mans 
de la bona voluntat de les gran empreses energètiques que actuen amb una lògica de 
mercat oligopolístic. 
 

http://videoacta.elmasnou.cat/?meeting=video_202109230946080200_FH.mov&topic=18
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Les noves mesures anunciades pel govern espanyol aquest setembre tampoc resoldran 
el problema d’arrel ni ajudaran a un canvi de model. Malgrat la insistència que el seu 
efecte serà immediat en la rebaixa del preu de la llum, la veritat és que moltes d’elles no 
es poden aplicar de forma immediata i d’altres com la rebaixa de l’IVA sols servirà per 
augmentar el marge de benefici de les elèctriques i reduïr els ingressos de l’estat.   
 
En un mercat dominat per unes poques grans empreses que tenen vincles estrets amb 
els dos grans partits de l’Estat, per exemple mitjançant la presència de diversos 
exMinistres en consells d’administració de les elèctriques, la ciutadania no acceptarà de 
cap manera que el govern de l’Estat es desentengui davant els abusos tarifaris que estem 
veient els darrers mesos per part d’aquestes mateixes elèctriques. Pràctiques com les 
efectuades per algunes companyies elèctriques consistents en buidar els embassaments 
per generar energia a baix cost sabent que entrarà al mercat al preu més elevat possible, 
entenem que són inadmissibles i requereixen d’una intervenció del regulador públic. 
 
Les mesures adoptades amb anterioritat a la darrera escalada de preus, consistents en la 
rebaixa de l’IVA i la suspensió temporal de l’impost a la generació, s’han demostrat 
clarament insuficients i no entren en el problema de fons, els enormes beneficis que 
generen les elèctriques a partir d’un bé essencial. 
 
Des d’una visió estrictament municipalista, aquest fort increment del preu de l’electricitat 
en un context de recessió econòmica farà que moltes més famílies no puguin assumir les 
factures i es trobin en risc de pobresa energètica.  
 
Seran doncs els ajuntaments qui hauran de respondre destinant majors recursos des dels 
serveis socials, és a dir, intentant corregir allò que els poder públics de l’Estat no han 
estat capaços de solucionar en la regulació del mercat elèctric. 
 
Davant aquesta situació es fa més necessari que mai aprofitar totes les eines disponibles 
per tal d’abaratir la factura a les famílies vulnerables, començant per ampliar la cobertura 
del bo social que permeti aplicar majors descomptes en base a criteris de renda i la 
situació personal i familiar. 
 
Sent conscients de la dificultat per trobar solucions a curt termini, si tenim clar que 
aquestes han de passar per una major sobirania energètica, passant d’un model 
oligopolístic concentrat en unes poques empreses a un model més diversificat amb 
participació de la ciutadania, per exemple mitjançant l’impuls de les comunitats 
energètiques locals, l’autoconsum basat en energies renovables i la participació en petits 
projectes en forma de cooperatives energètiques, així com l’acceleració en la implantació 
ordenada i equilibrada territorialment de les energies renovables. 
 
En aquest sentit, l’execució dels fons europeus és una oportunitat per incidir en aquest 
canvi de model, afavorint aquells projectes orientats a la diversificació del mercat, 
l’eficiència energètica i l’impuls definitiu a les renovables. 
 
Per tot l’exposat, es proposa l’adopció dels següents acords: 
 
Primer. Instar al govern de l’Estat a reestructurar l’actual model energètic definint nous 
mecanisme de control públic, lliure d’oligopolis i amb un sistema de preus just, equitatiu, 
competitiu, sostenible ambientalment i transparent.  
 
Segon. Instar al govern de l’Estat a ampliar la cobertura del bo social per tal de reduir la 
càrrega a les famílies més vulnerables en episodis d’escalada de preus com els que hem 
viscut aquest estiu. 
 
Tercer. Sol·licitar al govern de l’Estat un fons extraordinari en favor dels ajuntaments per 
tal de cobrir l’increment de sol·licituds que estan rebent els serveis socials. 
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Quart. Posar a disposició de la ciutadania un punt d’informació sobre el bo social i sobre 
els ajuts existents per fer front a la pobresa energètica, i l’estalvi i eficiència energètica. 
 
Cinquè. Promoure la instal·lació de sistemes d’autoconsum energètic basat en energies 
renovables, aplicant bonificacions d’una part de la quota de l’IBI, IAE o ICIO en favor de la 
ciutadania i empreses que disposin de sistemes d’aprofitament d’energies renovables. 
 
Sisè. L'ajuntament es compromet a executar actuacions d’estalvi energètic en els 
equipaments municipals, facilitar els projectes d’autosuficiència energètica a empreses i 
ciutadania i promoure la sobirania energètica mitjançant l’impuls d’una comunitat 
energètica local que permeti fer arribar energia neta i de proximitat a tota la població. 
 
Setè. Instar al govern de l’Estat a destinar els recursos provinents dels fons Next 
Generation EU a projectes que contribueixin a fer efectiva la transició energètica i alhora 
permetin diversificar el sistema, acabant amb l’actual funcionament oligopolístic. 
 
Vuitè. Donar suport a la convocatòria “Desconnecta de les elèctriques!" contra l’increment 
del preu de la llum el proper 8 d’octubre i sumar-nos a l'apagada de 22 a 22:30h des del 
municipi.”  
 
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 regidora), hi voten 
a favor. 
 
En aquest punt de l’ordre del dia, sent les 21.13h, s’absenta la senyora Isabel Redaño. 
 
19. - Declaració institucional presentada pels grups municipals d'ERC i PSC per a la 
defensa dels drets humans i de les dones de l'Afganistan. 
 
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_202109230946080200_FH.mov&topic=19 

 
Acord: 
 
“L’arribada al poder dels talibans a l’Afganistan preocupa a les institucions europees i a la 
comunitat internacional pel que suposa de vulneració dels drets humans en aquest país, 
especialment envers les dones i les nenes. 
 
Sabem que amb l’anterior govern talibà, entre 1996 i 2001, les dones no podien sortir de 
casa soles, ni anar al metge, ni estudiar, treballar o participar en la vida social i política. 
Les dones afganes tampoc tenien instruments per protegir-se de la violència masclista a 
la qual estaven exposades de manera permanent, ni decidir sobre el seu matrimoni i la 
seva maternitat. 
 
La violència imposada pels talibans va convertir les dones en esclaves. Durant les últimes 
dues dècades, tot i que amb moltes deficiències, els drets de les dones i les nenes 
afganes ha progressat de manera significativa. Segons l’Organització Mundial de la Salut 
(OMS), durant aquests anys, el 87% de la població, incloses les dones, van poder anar a 
centres mèdics. Actualment hi ha 3,3 milions de nenes que reben educació i les dones 
han començat a participar en la feina i en la vida econòmica, política, social i cultural. 
 
L’Afganistan necessita seguir avançant en igualtat i en drets: aconseguir que totes les 
nenes puguin anar a l’escola, augmentar la participació de les dones en l’ocupació, la 
política o la vida social, i erradicar la violència masclista, sigui del tipus que sigui. 
 

http://videoacta.elmasnou.cat/?meeting=video_202109230946080200_FH.mov&topic=19
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L’arribada dels talibans al poder pot suposar no només frenar aquest procés, sinó fer 
moltes passes enrere respecte als avenços aconseguits per a les dones en els últims vint 
anys. 
 
Cal instar les institucions, autoritats i actors internacionals a exigir al règim talibà el màxim 
respecte als drets humans. No es pot tenir el règim talibà com a interlocutor vàlid en 
matèria de drets humans quan no n'han mostrat mai el més mínim respecte, i per això, cal 
exercir aquesta pressió internacional sobre els països que han reconegut el règim i que hi 
donen suport polític i material, països que sí que actuen dins del marc de les institucions 
internacionals. Cal evitar que Afganistan torni a esdevenir un focus de terrorisme 
internacional. 
 
Cal que la Unió Europea coordini una resposta unitària i aculli refugiats procedents de 
l'Afganistan, respectant el dret internacional en matèria d'asil. 
 
Les institucions europees han de ser referència de drets i llibertats, no poden mirar cap a 
un altre costat amb pretextos absurds davant la gravetat del drama humanitari que plana 
sobre aquell país, especialment sobre aquestes dones i nenes. Les seves vides són les 
nostres vides i no podem abandonar-les a la seva sort. 
 
El govern català des de la presa de poder dels talibans treballa per poder donar resposta 
a la crisi de drets humans que viu l'Afganistan, i està especialment preocupat per la 
situació de les dones i les nenes afganeses i de les persones LGTBI+, les minories 
ètniques i activistes defensors dels drets humans, davant les vulneracions dels seus drets 
i llibertats i les diferents violències que pateixen. 
 
Exigim complir amb els compromisos adquirits dins els Objectius de Desenvolupament 
Sostenible (ODS), on l’objectiu 5 entén la igualtat entre dones i homes com un dels 
fonaments per construir un món pacífic, pròsper i sostenible, i es compromet amb la 
ciutadania plena de les dones, pel qual és imprescindible l’eliminació de totes les formes 
de discriminació i la violència masclista, en qualsevol de les seves manifestacions. 
 
Per tot això, des de l’equip de govern del Masnou instem a l'aprovació pel Ple del Masnou 
dels següents acords: 
 
PRIMER. Demanem al Govern Espanyol, que ostenta la competència en matèria 
d’atorgament de l'asil i del pla de primera acollida, agilitzi i simplifiqui els tràmits de 
protecció internacional a les persones que fugen de l'Afganistan perquè la seva vida corre 
perill. 
 
SEGON. Demanem que s’atengui la petició del Govern de la Generalitat d’obrir un 
contingent perquè des de Catalunya es pugui gestionar l’acollida del major nombre de 
persones possibles. Des del nostre Ajuntament s'ofereix el suport local a l'acollida i el 
treball conjunt amb les entitats que actuen en aquest terreny des de l'àmbit local, així com 
el nostre suport i col·laboració amb la Conselleria d’Igualtat i Feminismes, responsable de 
les polítiques en matèria de refugi, Drets Humans i protecció dels drets de les dones i de 
les persones LGBTI, que està coordinant el pla d’acollida. 
 
TERCER. Reclamem al Govern Espanyol que es transfereixin al Govern de la 
Generalitat, i que el Govern català redistribueixi als Ajuntaments, els recursos econòmics 
necessaris per poder realitzar l’acolliment amb les màximes garanties. 
 
QUART. Manifestem la nostra preocupació per la situació de les dones i les nenes a 
l’Afganistan i donem el nostre suport com a administració pública a totes les accions que 
tinguin per objectiu evitar que es vulnerin els seus drets fonamentals, inclòs el seu dret a 
decidir sobre la seva educació, ocupació, participació política, econòmica, social o 
cultural, així com el dret a viure lliures de violència masclista, erradicant el matrimoni 
forçat i el matrimoni infantil. 
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CINQUÈ. Reclamem a la Comunitat Internacional, tant a les Nacions Unides com a la UE, 
perquè iniciïn totes les actuacions necessàries dirigides a preservar la vida de les dones i 
nenes afganes, de forma que tots els processos de diàleg i cooperació actual i futura 
incloguin la condicionalitat de la garantia dels drets de les dones i les nenes, així com el 
seu reconeixement com a ciutadanes de ple dret. 
 
SISÈ. Recolzem la labor duta a terme pel govern espanyol en la recepció de les persones 
que han treballat per les institucions europees durant aquests anys i en l’adopció de 
mesures de protecció a les dones que es trobin en situació de risc pel simple fet de ser 
dones, així com a aquelles altres que han lluitat i lluiten a favor dels drets de les dones i 
les nenes, a les defensores dels drets humans, i aquelles professionals que durant 
aquests anys han treballat per la construcció de la llibertat i la democràcia a l’Afganistan. 
 
SETÈ. Exposem la necessitat d’establir, comptant amb un treball transversal i a escala 
internacional, xarxes internacionals de suport, corredors humanitaris segurs, acollida i asil 
a la població afganesa, amb especial atenció a les dones, nenes, col·lectiu LGTBI+, 
activistes pels Drets Humans, periodistes i científics, i minories ètniques com l’hazara, 
directament assenyalades com a objectius pel règim talibà, davant la més que probable i 
imminent vulneració dels seus drets i llibertats. 
 
VUITÈ. Manifestem el nostre compromís com a Ajuntament amb els valors democràtics 
de llibertat, igualtat i fraternitat. 
 
NOVÈ. Ens comprometem a traslladar aquests acords al Govern Espanyol, al Govern de 
la Generalitat, al Parlament de Catalunya, a la Comissió catalana d’ajuda al refugiat, a la 
Federació de Municipis de Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis, al Congrés 
de Diputats, al Fons Català de cooperació al desenvolupament, a les entitats i 
associacions en defensa dels drets de les dones del nostre municipi i a la UE.” 
 
Resultat: Aprovat per 19 vots a favor i 1 vot en contra.  
 
Votació 
Els grups municipals d’ERC-AM-AM (9 regidors), Fem Masnou (2 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 regidora), hi vota en contra. 
 
L’alcalde aixeca la sessió de la qual, com a secretari general, estenc aquesta acta i la 
certifico a l’efecte que en quedi constància degudament, la qual firma el president amb 
mi. 
 
 


