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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 18 de març 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_202104222548375700_FH.mov&topic=1 

 
S’aprova l’acta del Ple ordinari del 18 de març de 2021, per assentiment, 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_202104222548375700_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_202104222548375700_FH.mov&topic=3 
 
 

El secretari general dóna compte de la relació de decrets, tramitats electrònicament, que 
van del número 407 de data 11 de març al número 681 de data 14 d'abril de 2021. 
 
Resultat: En resten assabentats. 
 
4. - Donar compte del decret pel qual s’aprova el marc pressupostari 2022-2024 per 
trametre a través de l’Oficina Virtual de les Entitats Locals del Ministeri d’Hisenda i 
Funció Pública, en compliment de l’article 6 de l’Ordre HAP 2105/2012, d’1 
d’octubre. 
 
Les intervencions corresponents a aquest punt de l’ordre del dia es troben enregistrades a la videoacta. Es poden 
consultar a l’enllaç següent: 
 

http://videoacta.elmasnou.cat?meeting=video_202104222548375700_FH.mov&topic=4 

 
Acord:  
 
“Vist l’article 29 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i 
Sostenibilitat Financera que estableix que les administracions Públiques elaboraran un 
pla pressupostari a mig termini en el que s’emmarcarà la elaboració dels Pressupostos 
anuals i a través del qual es garantirà una programació pressupostària coherent amb els 
objectius d’estabilitat i de deute públic i de conformitat amb la regla de la despesa. 
 
Vista l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la que es desenvolupen les obligacions 
de subministrament d’informació previstes a la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, 
d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, que en el seu article 6 estableix 
l’obligació de remetre informació sobre els plans pressupostaris a mig termini. 
 
Considerant que de conformitat amb el regulat a l’ article 6 de l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 
d’octubre, l’ajuntament ha complert amb l’obligació de remissió de subministrament de la 
informació, en temps i forma, el dia 15 de març de 2021, havent-se tramès la totalitat de 
la informació requerida pel Ministeri d’Hisenda i Funció Pública a través de la plataforma 
telemàtica habilitada a l’”Oficina Virtual de les Entitats Locals”. 
 

http://videoacta.elmasnou.cat/?meeting=video_202104222548375700_FH.mov&topic=1
http://videoacta.elmasnou.cat/?meeting=video_202104222548375700_FH.mov&topic=2
http://videoacta.elmasnou.cat/?meeting=video_202104222548375700_FH.mov&topic=3
http://videoacta.elmasnou.cat/?meeting=video_202104222548375700_FH.mov&topic=4
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És per tot això que es dona compte al Ple de la informació comunicada pel compliment de 
les obligacions de subministrament d’informació previstes a la Llei orgànica d’Estabilitat 
Pressupostària i Sostenibilitat Financera, d’acord amb els formularis remesos que 
s’adjunten com Annex i d’on es desprenen les dades en relació al Marc pressupostari 
dels exercicis 2022-2024. 
 
1.- Donar compte del decret pel qual s’aprova el marc pressupostari dels exercicis 2020-
2024 en el que s’emmarcarà la elaboració dels Pressupostos anuals segons figuren en 
l’Annex d’aquest acord del qual formen part a tots els efectes legals. 
 
2.- Comunicar la tramesa al Ministeri d’Hisenda i Funció Pública la informació relativa a 
l’esmentat marc pressupostari, d’acord amb l’article 5 de l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 
d’octubre, en temps i forma.” 
 
Resultat: En resten assabentats.  
 
5. - Aprovació inicial de la modificació de diverses cartes de serveis. 
 
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_202104222548375700_FH.mov&topic=5 

 
Acord:  
 
“Atès que en les sessions ordinàries del Ple de l’Ajuntament celebrades el 20 de 
setembre de 2018 i el 25 de juliol de 2019 es van aprovar inicialment les cartes de serveis 
de diferents serveis municipals, aprovacions que van esdevenir definitives el 20 de 
novembre de 2018 i el 24 de setembre de 2019, respectivament. 
 
Considerant que les cartes de serveis tenen naturalesa reglamentària, d'acord amb el que 
estableix l'article 59.2 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a 
la informació pública i bon govern. 
 
Atès que amb l’aprovació de les cartes de serveis es va determinar que cada dos anys 
cal fer-ne una revisió per tal d'actualitzar-ne, quan s'escaigui, el seu contingut. 
 
Vist l’informe del Gerent municipal, en què informa dels treballs d’avaluació i revisió de les 
cartes de serveis vigents que s’està duent a terme durant el darrer trimestre de 2020 i el 
primer de 2021 i que recull la proposta de modificació feta pels departaments gestors de 
les cartes de serveis següents: 
 

 ARX01. Arxiu municipal. 
 BIB01. Biblioteca pública Joan Coromines. 
 BUS01. Transport col·lectiu urbà de viatgers. 
 CEM01. Cementiri i serveis funeraris. 
 CFA01. Formació de persones adultes. 
 OMI01. OMIC – Oficina Municipal d’Informació de Consum. 
 RHU01. Recursos humans. 
 TUR01. Informació i promoció turística. 

 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Serveis Generals amb data 14 
d’abril 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, les següents modificacions a les cartes de serveis que es 
detallen: 
 

http://videoacta.elmasnou.cat/?meeting=video_202104222548375700_FH.mov&topic=5
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1) A totes les cartes de serveis revisades. Al subapartat “Vies de reclamació”, de 

l’apartat 6 “Qualitat i millora del servei”, suprimir l’enllaç al web municipal i 
substituir el text actual 

 
“Les persones usuàries poden presentar en qualsevol moment una queixa o suggeriment, 
a través de qualsevol dels canals disposats a tal efecte per l'Ajuntament del Masnou i que 
es poden consultar a la seu electrònica de l'Ajuntament: 
https://cataleg.elmasnou.cat/DetallTramit.aspx?IdTema=2 IdTramit=39. 
 
La queixa o suggeriment serà atesa per les persones responsables del servei i es donarà 
resposta en un termini màxim de 20 dies hàbils.”  
 

Pel text:  
 
“Les persones usuàries poden presentar en qualsevol moment una queixa o suggeriment 
a l'Oficina d'Atenció Ciutadana de l'Ajuntament, a través dels canals disposats a tal efecte 
i que es poden consultar a la seu electrònica de l'Ajuntament. La queixa o suggeriment 
serà atesa per les persones responsables del servei i es donarà resposta en un termini 
màxim de 20 dies hàbils.” 
 

2) ARX01. Arxiu municipal. 
a) Substituir el compromís “Rapidesa en la prestació del servei” per "Garantir 

que el grau de satisfacció mitjà de les persones usuàries amb la rapidesa del 
servei es troba amb una puntuació igual o superior a 7 sobre 10".  

b) Substituir el compromís “Atenció personalitzada” i el seu objectiu per "Ser 
transparents i donar a conèixer el fons de l'Arxiu municipal" i l'objectiu 
"Publicar o actualitzar anualment almenys 3 inventaris". 

c) Rectificar l’horari d’atenció al públic del servei en el sentit següent:  
Horari ordinari (d'octubre a maig) 

Dilluns de 10 a 14h i de 16 a 19h. 
Dimecres de 10 a 14h. 

Horari d'estiu (de juny a setembre) 
Dilluns i dimecres de 09 a 14h. 

d) Actualitzar l'enllaç del subapartat “Lloc web” dins l’apartat “1. Identificació el 
servei” amb l'adreça web següent: 
http://www.elmasnou.cat/temes/cultura/arxiu-municipal-del-masnou/  

e) Actualitzar l'enllaç del subapartat “33220.04.Servei educatiu” dins l’apartat “2. 
Prestacions” amb l'adreça web següent: 
http://www.elmasnou.cat/temes/cultura/arxiu-municipal-del-masnou/arxiu-
municipal-serveis-educatius 
 

3) BIB01. Biblioteca pública Joan Coromines. 
a) Modificar l’objectiu del compromís “Oferir informació mensual de les noves 

adquisicions de fons, a la mateixa biblioteca, al web i a les xarxes socials”, 
per què el resultat es pugui mesurar mensualment i no en un total anual. 

b) Reduir l’objectiu de renovació anual del fons de la biblioteca del compromís 
"Mantenir el fons bibliogràfic actualitzat i en bones condicions", del fons del 
6% al 5%. 

c) Rectificar l'horari d’estiu del servei: 
On diu: “Horari d'estiu: 

Matins: divendres, de 9.00 a 14.00 hores. 
Tardes: de dilluns a divendres, de 15.00 a 20.30 hores.” 

Ha de dir: “Horari d'estiu: 
Matins: divendres, de 9.00 a 14.00 hores. 
Tardes: de dilluns a dijous, de 15.00 a 20.30 hores.” 
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4) BUS01. Transport col·lectiu urbà de viatgers.  

a) Substituir l'objectiu "Millorar la informació que rep la persona usuària de l'app 
web, tal com la comunicació d'incidències a la línia C-19" per "Rebre un 
màxim de 10 queixes en relació amb el funcionament de l'app web i la web 
municipal sobre la informació del bus".  

b) Incrementar l'objectiu "Disposar d'un 65% de les parades amb cobertura 
(marquesina)", fins un 70% de les parades amb cobertura.  

c) Eliminar l'objectiu "Fer un estudi de millora de l’accessibilitat al servei de 
transport urbà", que ja ha estat assolit al 100%.  

d) Substituir l'objectiu "Fer un estudi per completar la dotació d'elements 
informatius i de senyalització a les parades del servei", que ja s'ha assolit al 
100%, per "Disposar del 100% de la dotació d'elements informatius 
actualitzats i la correcta senyalització a les parades". 
 

5) CEM01. Cementiri i serveis funeraris.  
a) A l’apartat 1 "Identificació del servei":  

 Corregir l’error material en el punt 2 del subapartat “Descripció”. On diu: "2. 
Serveis funeraris, que agrupen en tots els tràmits previs a l’enterrament:", 
ha de dir: "2. Serveis funeraris, que agrupen tots els tràmits previs a 
l’enterrament:" 

 Modificar el subapartat “Missió”. On diu: "Oferir un servei de qualitat donant 
sepultura als cadàvers i despulles humanes, assessorant i gestionant les 
concessions." ha de dir: "Oferir un servei de qualitat donant sepultura als 
cadàvers i restes cadavèriques, assessorant als familiars i gestionant les 
concessions."   

b) A l’apartat  2 “Prestacions”, epígraf 01 "Cementiri":  
 Al primer paràgraf del subapartat “Descripció”, en el segon punt substituir 

"els 8 dies previs" per "els 4 dies previs". 
 Al tercer paràgraf del subapartat “Descripció”, en el tercer punt, afegir al 

final "i de restes cadavèriques". 
 Al subapartat “Requisits d’accés”, substituir "Per l'accés" per "Per l'ús".   

c) A l’apartat 2 “Prestacions”, epígraf 02 "Concessions de dret funerari 
(sepultures)":  
 Al primer paràgraf del subapartat “Descripció”, substituir "per l'enterrament 

immediat" ha de dir "per a l'enterrament immediat"; al final, afegir "o restes 
cadavèriques". 

 Al subapartat “Ubicació”, on diu "Passeig Prat de la Riba, 1" ha de dir 
"Carrer de Tomàs Vives, 4, 1er". 

 Al subapartat “Horari”, on diu "Cal concertar cita prèvia" ha de dir "Per 
atenció presencial, cal concertar cita prèvia".   

d) També cal rectificar l'error material en l'apartat “Objectius”, en el 4t. objectiu 
general, canviant "sol·litades" per "sol·licitades". 
 

6) CFA01. Formació de persones adultes.  
a) Al Compromís "Reduir els casos d'abandonament dels estudis iniciats al 

centre", modificar l'objectiu "Assolir un màxim del 20% en la taxa 
d'abandonament dels cursos del CFPAM" per "No superar el 20% en la taxa 
d'abandonament dels cursos del CFPAM". 

b) Al compromís "Incrementar el nombre de persones usuàries del centre" 
incorporar-hi un nou objectiu: "Arribar a un 100% de les matriculacions 
respecte les places ofertes".  

c) Corregir els següents errors materials: 
 En la prestació 32621.11 Graduat en educació secundària obligatòria per a 

adults (GES), eliminar a l'apartat "Documents a aportar" el text “Document 
que lliura el Centre de Formació de Persones Adultes en el qual 
s’indiquen els mòduls de l’educació secundària obligatòria que s'han de 
cursar” en els subapartats “Matrícula” i “Matrícula viva”. 
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 En la prestació 32621.21 Tallers d’anglès, dins la descripció, substituir on 
diu “S’imparteixen els nivells d’angles inicial 1 i 2 i un taller de pràctica de 
la llengua anglesa” per “S'imparteixen els nivells inicials (A1.1, A1.2 i A2)". 

 En la prestació 32621.33 Taller d'alfabetització, substituir tant en la 
denominació com en la descripció "taller" per "tallers". 

d) Afegir, a més, dues noves prestacions, que corresponen a dos cursos nous 
que es realitzen: 
 “Curs específic per a l’accés als cicles de grau mitjà (CAM)” i 
 “Proves d’accés a la universitat per a majors de 45 anys (PAU+45)" 
així com la informació referent a tots dos. 
 

7) OMI01. OMIC – Oficina Municipal d’Informació de Consum.  
a) Afegir als objectius “Assegurar que les reclamacions siguin resoltes en un 

termini màxim de 90 dies naturals…”; “Garantir que tots els casos atesos o 
consultes sobre consum per Internet es responen en termini màxim de 7 dies 
des de la seva recepció” i “Garantir que les persones usuàries són ateses en 
un termini màxim de 15 dies des de la seva sol·licitud de cita prèvia, quan 
correspon” una quantificació del 80%. 

b) Ajustar l'objectiu "Garantir una presència mínima anual de 10 accions 
divulgatives en mitjans de comunicació i xarxes socials sobre temes de 
consum", a un mínim anual de 7 accions divulgatives. 
 

8) RHU01. Recursos humans.  
a) Substituir el compromís “Actualitzar trimestralment la informació de plantilla, 

RLLT, organigrama i contractacions” per "Cobrir les necessitats de places o 
temporalitats mitjançant contractacions", amb l'objectiu de "Convocar un 
mínim de 5 processos selectius a l'any". 

b) Substituir el compromís “Formar al total de la plantilla amb un mínim de 20 
hores anuals de formació” i el seu objectiu per "Professionalitzar al personal 
amb formació"  i l'objectiu "Formar al 50% de la plantilla". 

c) Substituir el compromís “Atendre les consultes i requeriments per escrit dels 
empleats i empleades públiques en un termini màxim de 15 dies” i el seu 
objectiu per "Garantir que els EPIS arribin al personal en el menor temps 
possible", i l'objectiu "Garantir els EPIS quan sigui necessari pel risc avaluat, 
en un termini màxim de 5 dies". 
 

9) TUR01. Informació i promoció turística. Rectificar l’error material detectat a 
l'objectiu "No rebre cap quieixa per mala intenció en els idiomes que s'utilitzen a 
l'Oficina de Turisme /català, castellà, anglès i francès)”, substituint el terme 
"quieixa" per "queixa". 
 

Segon. Sotmetre a informació pública el present acord i el text de les cartes de serveis 
rectificades per un termini de trenta dies hàbils, a fi que es puguin presentar al·legacions i 
reclamacions, mitjançant la inserció dels anuncis corresponents al Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona (BOPB), al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), a 
un dels mitjans de comunicació escrita diària, a la publicació “El Masnou Viu” i al tauler 
d’edictes electrònic de l’Ajuntament. L’indicat termini d’informació pública començarà a 
comptar a partir de l’endemà del dia de la publicació de l’anunci al BOPB. 
 
Tercer. Disposar que l’expedient es pugui consultar a la Gerència de l’Ajuntament del 
Masnou, situada a la Casa de la Vila, al passeig de Prat de la Riba, número 1, del 
Masnou (Barcelona, 08320), de dilluns a divendres de 8.30 a 14.00 hores i al tauler 
d’edictes electrònic de l’Ajuntament. 
 
Quart. Disposar que, si no s’hi formula cap al·legació ni reclamació durant el termini 
d’informació pública i d’audiència, les cartes de serveis rectificades dels àmbits esmentats 
en l’acord primer, que ara s’aproven inicialment, quedaran aprovades de forma definitiva 
sense necessitat de cap tràmit ulterior. 
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Cinquè. Disposar que, cas que no es presentin al·legacions o reclamacions i les cartes 
de serveis esmentades quedin aprovades de forma definitiva, es publiqui el seu text 
íntegre al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB), a l’e-tauler i al portal de 
transparència de l’Ajuntament del Masnou, i un anunci al Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya (DOGC) amb la referència del BOPB en què se n’hagi publicat el text íntegre. 
 
Sisè. Cas que no es presentin al·legacions o reclamacions i les cartes de serveis dels 
àmbits esmentats en l’acord primer quedin aprovades de forma definitiva, comunicar el 
seu text íntegre a l’Administració de l’Estat i de la Generalitat de Catalunya.” 
 
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 regidor) i 
voten a favor. 
 
Els grups municipals de Fem Masnou (3 regidors), JxCAT-UNITS (3 regidors) i CUP-
AMUNT (1 regidor), s’abstenen. 
 
6. - Aprovació definitiva dels estatuts i de la constitució de la societat mercantil 
local Serveis Urbans del Masnou, Empresa Municipal, S.L. 
 
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_202104222548375700_FH.mov&topic=6 

 
Acord:  
 
“Atès que en data 18 de febrer de 2021, el Ple de l’Ajuntament del Masnou, reunit en 
sessió ordinària, va aprovar inicialment la constitució de la societat mercantil local Serveis 
Urbans del Masnou, Empresa Municipal, S.L., amb un capital social de 6.000,00 € 
íntegrament subscrit i alliberat per l’Ajuntament, en qualitat de soci únic, per desenvolupar 
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, en base a la Memòria per a la creació de la 
societat que consta a l’expedient, junt amb altres acords en relació amb aquest afer. 
 
Considerant que els acords esmentats i l’expedient en conjunt s’ha sotmès a informació 
pública per un termini de trenta dies hàbils, mitjançant la inserció dels anuncis 
corresponents al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (25 de febrer de 2021), al 
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (4 de març de 2021), al tauler d’edictes 
electrònic de l’Ajuntament (e-Tauler) i al portal de transparència del web municipal (25 de 
febrer de 2021), termini que ha conclòs el dia 12 d’abril de 2021 sense que s’hagin 
formulat al·legacions o reclamacions. 
 
Atesa la voluntat del govern municipal d’incorporar al text dels Estatuts de la societat 
dues de les esmenes presentades al Ple de 18 de febrer, que no suposen canvis 
substancials en relació al document inicial, en relació a la forma d’elecció de les persones 
representants de les usuàries al Consell d’administració (article 12.5) i a la destinació del 
romanent (article 24.1). 
 
Atès que en data 2 de març de 2021 es va obtenir certificació del Registre Mercantil 
Central (Secció de denominacions) en el sentit que no figura registrada la denominació 
“Serveis Urbans del Masnou, Empresa Municipal, Societat Limitada”, per la qual cosa es 
fa reserva d’aquesta denominació a favor de l’Ajuntament per un termini de sis mesos. 
 
Vist l’informe del Gerent municipal de data 31 de març de 2021. 
 

http://videoacta.elmasnou.cat/?meeting=video_202104222548375700_FH.mov&topic=6
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Atès que el tràmit procedent, d'acord amb l'article 201 del Reglament d'obres, activitats i 
serveis dels ens locals, aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny (per remissió de 
l'article 212.5 del mateix Reglament) és l'aprovació definitiva per part del Ple municipal. 
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Serveis Generals amb data 14 
d’abril de 2021. 
 
En virtut de tot el que s’ha exposat, el Ple de la corporació adopta, per majoria absoluta, 
dels presents (21), els acords següents: 
 
Primer.  Aprovar definitivament la constitució de la societat mercantil local Serveis 

Urbans del Masnou, Empresa Municipal, S.L., amb un capital social de 
6.000,00 € íntegrament subscrit i alliberat per aquest Ajuntament, en qualitat de 
soci únic, per desenvolupar 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, en 
base a la Memòria per a la creació de la societat que consta a l’expedient. 

 
Segon.  Definir els següents tres grups de classificació de les entitats vinculades o 

dependents de l’Ajuntament, que integrarien el sector públic local, en 
compliment del que indica la disposició addicional 12ª de la LRBRL: 

 
Grup 1. Ens amb més de 30 treballadors o treballadores. 
1) Nombre màxim de membres del Consell d’administració: 15. 
2) Directius: 

a) Nombre: 2 o 3. 
b) Retribució bruta anual màxima: 65.000 €. 
c) Percentatge màxim de complement del lloc de treball: 60%. 
d) Percentatge màxim de complement variable: 20%. 

 
Grup 2. Ens entre 15 i 30 treballadors o treballadores. 
1) Nombre màxim de membres del Consell d’administració: 12.  
2) Directius: 

a) Nombre: 1 o 2. 
b) Retribució bruta anual màxima: 60.000 €. 
c) Percentatge màxim de complement del lloc de treball: 65% 
d) Percentatge màxim de complement variable: 15%. 

 
Grup 3. Ens amb menys de 15 treballadors o treballadores. 
1) Nombre màxim de membres del Consell d’administració: 9.  
2) Directius: 

a) Nombre: 1. 
b) Retribució bruta anual màxima: 55.000 €. 
c) Percentatge màxim de complement del lloc de treball: 70%. 
d) Percentatge màxim de complement variable: 10%. 

 
Tercer.  Incloure la societat mercantil local Serveis Urbans del Masnou, Empresa 

Municipal, S.L., en el grup de classificació 3 del punt anterior, ateses les seves 
característiques, definides a la Memòria tècnica de creació i als Estatuts. 

 
Quart. Autoritzar de forma expressa que la societat mercantil local Serveis Urbans del 

Masnou, Empresa Municipal, S.L., es constitueixi com a mitjà propi personificat 
de l’Ajuntament del Masnou. 

 
Cinquè. Aprovar els Estatuts pels quals es regirà l’esmentada societat, segons el detall 

del document que forma part de l’expedient, i incorporant dues esmenes als 
articles 12.5 i 24.1. 
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Sisè. Autoritzar i disposar un crèdit de 6.000,00 €, amb càrrec a l’aplicació 
AL.92000.85000 “Aportació de capital societat mercantil” del pressupost 
municipal de l’any 2021, per tal d’atendre les despeses de constitució de la 
societat esmentada i l'alliberament del seu capital social. 

 
Setè. Facultar àmpliament l'Alcalde d'aquest Ajuntament, per atorgar tots els 

documents públics i privats que siguin necessaris per executar els acords 
anteriors, inclosa la facultat de dur a terme les actuacions que siguin 
necessàries, fins a obtenir la inscripció de la societat al Registre mercantil. 

 
Vuitè. Procedir a la inscripció de la societat en el Registre d’ens locals de la 

Generalitat de Catalunya i a la base de dades general d’entitats local de la 
Secretaria General de Coordinació autonòmica i local del Ministeri de Política 
Territorial i Funció Pública). 

 
Novè. Fer públics aquests acords mitjançant la inserció dels anuncis corresponents al 

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB), al Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya (DOGC), i al tauler d’edictes electrònic de 
l’Ajuntament (e-Tauler).” 

 
Resultat: Aprovat per 15 vots a favor i 6 vots d’abstenció. 
 
Votació 
Els grups municipals d’ERC-AM-AM (9 regidors), PSC-CP (3 regidors), Cs (2 regidors) i 
CUP-AMUNT (1 regidor), hi voten a favor. 
 
Els grups municipals de Fem Masnou (3 regidors) i JxCAT-UNITS (3 regidors), 
s’abstenen. 
 
7. - Designació de les persones membres del Consell d'Administració de la societat 
mercantil local SUMEM, S.L. 
 
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_202104222548375700_FH.mov&topic=7 

 
Acord:  
 
“Atès que en data 18 de febrer de 2021, el Ple de l’Ajuntament del Masnou, reunit en 
sessió ordinària, va aprovar inicialment la constitució de la societat mercantil local Serveis 
Urbans del Masnou, Empresa Municipal, S.L. (en endavant, SUMEM, S.L.), amb un 
capital social de 6.000,00 € íntegrament subscrit i alliberat per l’Ajuntament, en qualitat de 
soci únic, per desenvolupar 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, en base a la Memòria per a la 
creació de la societat que consta a l’expedient.  
 
Considerant que segons els Estatuts de la societat, la direcció i l’administració de la 
societat corresponen a la Junta general, al Consell d’administració i a la Gerència i que és 
necessari que les persones que integrin el Consell hagin estat nomenades en el moment 
d’atorgar l’escriptura pública de constitució de la societat mercantil local.  
 
Atès que des de l’Alcaldia i aquesta regidoria delegada de relacions institucionals i 
d’impuls dels serveis públics s’han realitzat gestions amb els grups municipals per tal de 
determinar una relació de persones que compleixin amb els requisits formals i que 
estiguin en condicions d’assumir el càrrec de membres del Consell d’administració.  
 
Considerant que totes les persones proposades comptaven amb la qualificació i el perfil 
adients per a formar part del Consell.  

http://videoacta.elmasnou.cat/?meeting=video_202104222548375700_FH.mov&topic=7
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Atès que el Consell de la Vila del Masnou, reunit en data 8 d’abril de 2021, ha proposat 
també una persona per tal que formi part del Consell d’administració.  
 
Vist l’informe del Gerent municipal de 9 d’abril de 2021 en que indica la necessitat de 
procedir a la designació de les persones que han de formar part del Consell 
d’administració de SUMEM, S.L.  
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Serveis Generals amb data 14 
d’abril 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. Designar com a membres del Consell d’administració de la societat mercantil 
local SUMEM, S.L. les persones següents:  
 

1. Sra. Candela Calle Rodríguez. (.../...). 
 
2. Sra. Carme Fernández i Saltor. (.../...). 
 
3. Sra. Sílvia Folch i Sánchez. (.../...). 
 
4. Sr. Manel Freixa Cortacans, (.../...). 
 
5. Sra. Sílvia Gasca Bonafont. (.../...). 
 
6. Sr. Arnau González Juncà. (.../...). 
 
7. Sr. Artur Gual i Castellana. (.../...). 
 
8. Sr. Jordi Matas i Claramunt. (.../...). 
 
9. Sr. Ernest Suñé Nicolás. (.../...). 
 
La designació serà efectiva des del moment de l’acceptació de les persones 
esmentades i fins a la finalització de l’actual mandat de la Corporació municipal, 
moment en què passaran a actuar en funcions, fins a la designació dels nous 
membres del Consell d’administració.  

 
Segon. Designar com a President del Consell d’administració el senyor Ernest Suñé 
Nicolás.  
 
Tercer. Designar com a Vicepresidenta del Consell d’administració la senyora Sílvia 
Folch i Sánchez.  
 
Quart. Notificar l’acord a les persones designades a l’efecte de procedir a l’acceptació del 
càrrec.” 
 
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 regidor), hi voten en contra. 
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8. - Modificació el contracte de la gestió indirecta, mitjançant concessió, de les 
escoles bressol municipals Sol Solet (LIC 1/2014 Lot 1) i La Barqueta (LIC 1/2014 
Lot 2) en el marc de la pandèmia per la Covid-19. 
 
Les intervencions corresponents a aquest punt de l’ordre del dia es troben enregistrades a la videoacta. Es poden 
consultar a l’enllaç següent: 
 

http://videoacta.elmasnou.cat?meeting=video_202104222548375700_FH.mov&topic=8 

 
Acord:  
 
“1. El Ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària de data 20 de febrer de 2014, va aprovar 
l’expedient per a l’adjudicació, per lots, del contracte de gestió en règim de concessió del 
servei d’escoles bressol municipals, mitjançant procediment obert i diversos criteris 
d’adjudicació. 
 
2. En data 19 de juny de 2014, el Ple de l’Ajuntament, va adjudicar el Lot 1 de l’escola 
bressol municipal La Barqueta, a l’empresa Clece, S.A. amb CIF A80364243, amb plena 
subjecció als plecs de clàusules administratives i de condicions tècniques particulars, i 
d’acord amb la seva oferta que, en la part econòmica, resulta el següent: 
 

-  Percentatge anual de reducció de la subvenció municipal (que, d’acord amb els 
plecs particulars corresponia a un import màxim de 108.655,50 € anuals) 15,55%. 

 
-  La prestació d’aquest servei, d’acord amb l’informe de necessitats del departament, 

està exempta de pagament de l’ impost sobre el valor afegit, de conformitat amb el 
que disposa l’article 20u.9è de la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l’impost 
sobre el valor afegit. 

 
3. En data 19 de juny de 2014, el Ple de l’Ajuntament, va adjudicar el Lot 2 de l’escola 
bressol municipal La Barqueta, a l’empresa Serveis per a la Infància Créixer Junts, SL., 
amb NIF B63248629, amb plena subjecció als plecs de clàusules administratives i de 
condicions tècniques particulars, i d’acord amb la seva oferta que, en la part econòmica, 
resulta el següent: 
 

-  Percentatge anual de reducció de la subvenció municipal (que, d’acord amb els 
plecs particulars corresponia a un import màxim de 108.655,50 € anuals) 30,07%. 

 
-  La prestació d’aquest servei, d’acord amb l’informe de necessitats del departament, 

està exempta de pagament de l’ impost sobre el valor afegit, de conformitat amb el 
que disposa l’article 20u.9è de la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l’impost 
sobre el valor afegit. 

 
4. El contracte es va formalitzar en document administratiu el dia 18 de juliol de 2014 amb 
l’empresa Clece S.A. establint en la clàusula segona: 
 

1. Tarifes. L’adjudicatari té dret a percebre dels usuaris les tarifes vigents aprovades 
per la Junta de Govern de l’Ajuntament per cada curs. 

 (...) 
 
2. Subvenció municipal. L’adjudicatari rebrà també una subvenció anual de 

l’Ajuntament del Masnou, en funció del curs escolar, per garantir l’equilibri econòmic 
i financer del servei, d’acord amb el compte d’explotació previst que es recull en la 
memòria econòmica 

 
Aquesta aportació es finançarà amb fons propis de l’Ajuntament i amb ajuts d’altres 
administracions que pugui rebre l’Ajuntament. 

 
La quantia anual màxima serà, d’acord amb la oferta presentada per Clece, SA, la 
següent: 

http://videoacta.elmasnou.cat/?meeting=video_202104222548375700_FH.mov&topic=8
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• 15,55% anual de reducció de la subvenció municipal (que d’acord amb els plecs 

particulars corresponia a un import màxim de 96.941,49 € anuals). 
 
La prestació d’aquest servei està exempta de pagament de l’ impost sobre el valor 
afegit, de conformitat amb el que disposa l’article 20u.9è de la Llei 37/1992, de 28 
de desembre, de l’impost sobre el valor afegit. (...) 
 
L’abonament de l’aportació econòmica per part de l’Ajuntament es durà de 
conformitat amb el que disposa la clàusula 6.3 i 6.4 del plec de clàusules 
administratives particulars. 
 

5. El dia 23 de juliol de 2014 amb es va formalitzar el contracte amb l’empresa Serveis 
per a la infància Créixer Junts S.L. establint en la clàusula segona: 
 

1.Tarifes. L’adjudicatari té dret a percebre dels usuaris les tarifes vigents aprovades 
per la Junta de Govern de l’Ajuntament per cada curs. (...) 
 
2.Subvenció municipal. L’adjudicatari rebrà també una subvenció anual de 
l’Ajuntament del Masnou, en funció del curs escolar, per garantir l’equilibri econòmic 
i financer del servei, d’acord amb el compte d’explotació previst que es recull en la 
memòria econòmica 
 
Aquesta aportació es finançarà amb fons propis de l’Ajuntament i amb ajuts d’altres 
administracions que pugui rebre l’Ajuntament. 
 
La quantia anual màxima serà, d’acord amb la oferta presentada per Créixer Junts, 
SL, la següent: 
 
•  30,07% anual de reducció de la subvenció municipal (que d’acord amb els plecs 

particulars corresponia a un import màxim de 108.655,50 € anuals). 
 
La prestació d’aquest servei està exempta de pagament de l’ impost sobre el valor 
afegit, de conformitat amb el que disposa l’article 20u.9è de la Llei 37/1992, de 28 
de desembre, de l’impost sobre el valor afegit. (...) 
 
L’abonament de l’aportació econòmica per part de l’Ajuntament es durà de 
conformitat amb el que disposa la clàusula 6.3 i 6.4 del plec de clàusules 
administratives particulars. 
 

6. Aquests contractes van finalitzar la seva vigència inicial el mes de juliol de 2018. 
Existint la possibilitat de prorrogar-los anualment, per cursos escolars, per 4 períodes 
addicionals, aquesta pròrroga es va materialitzar per al curs 2018/2019, per al curs 
2019/2020 i per al curs 2020/2021. 
 
Es disposa de la possibilitat de tramitar una darrera pròrroga pel curs 2021/2022 amb les 
dues empreses concessionàries. 
 
7. Aquesta tercera pròrroga pel curs escolar 2020-2021 es va notificar a les empreses 
concessionàries el 25 de maig de 2020 (de setembre a juliol, ambdós inclosos) 
incorporant-hi les modificacions aprovades pel Ple Municipal de data 29 d’abril de 2020 
en relació a l’aplicació de la tarifació social a les quotes d’escolarització. 
 
8. En data 19 de novembre de 2020 el ple de la Corporació Municipal va aprovar el 
següent acord: 
 
“Donar-se per assabentat del canvi de titularitat en l’empresa adjudicatària del lot 1 del 
contracte de la gestió indirecta, mitjançant concessió, de l’escola bressol municipal Sol 
Solet, efectuat per Clece SA (com a societat segregada) a favor de Koala Soluciones 
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Educativas, SA (com societat beneficiària), amb CIF número A-87045423, per segregació 
de la unitat econòmica de serveis educatius, segons consta a l’escriptura notarial de data 
29 de juliol de 2020, amb efectes 1 d’octubre de 2020, subrogant-se Koala Soluciones 
Educativas, SA en tots els drets i obligacions derivats del contracte”. 
 
Proposta 
 
Vist que l’Ajuntament del Masnou té la voluntat de modificar el contracte de la gestió 
indirecta, mitjançant concessió, de les escoles bressol municipals Sol Solet (LIC 1/2014 
Lot 1) i La Barqueta (LIC 1/2014 Lot 2) tenint en compte les restriccions imposades pels 
Departaments de Salut i Educació en el marc de la pandèmia per la Covid-19, per tal que 
les directores dels centres puguin dur a terme les tasques de gestió i coordinació que 
actualment no estan podent realitzar per haver de fer suports a l'aula, i per augmentar la 
neteja segons els protocols COVID-19.  
 
Vist l’informe de proposta de modificació del contracte del dia 9 de febrer de 2021, on 
s’exposen els motius de la modificació del contracte. En aquests moments 
d’excepcionalitat i tenint en compte les mesures imposades pels Departaments de Salut i 
Educació, no contemplades al contracte inicial, tot i que les empreses concessionàries 
garanteixen el compliment del mateix i les condicions establertes, es considera oportú 
garantir la qualitat òptima del servei d’Escola Bressol, el qual és imprescindible, tenint en 
compte l’especificitat de les persones usuàries i les seves necessitats d’atenció i cura. 
 
Vist que s’ha notificat en data 12 de febrer de 2021 a les dues empreses concessionàries, 
en virtut del que estableixen els articles 211.1 i 219.2 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 
14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic, 
als efectes de conferir-los tràmit d’audiència en el termini de deu dies hàbils a partir de 
l’endemà de la recepció de dita notificació.  
 
Vist que un cop finalitzat el termini d’audiència l’empresa Koala Soluciones Educativas SA 
no s’ha pronunciat expressament.  
 
Vist que l’empresa Serveis per a la infància Créixer Junts SL ha presentat les instàncies 
amb registre número E2021002856 en data 22/02/2021 i E2021003199 en data 
26/02/2021 en les quals accepten la modificació.  
 
Vist l’informe de la tècnica d’educació del dia 26 de març de 2021.  
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Comunitat i Persones amb data 
14 d’abril 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: 
 
Primera. Aprovar la modificació del contracte de la gestió indirecta, mitjançant concessió, 
de l’escola bressol municipal Sol Solet (LIC 1/2014 Lot 1) incrementant l’aportació 
municipal pels trimestres 2n i 3r del curs 2020 – 2021 per un import total de 1.639,75 € a 
satisfer en un sol pagament el darrer trimestre del curs juntament amb l’aportació 
trimestral. 
 
Segona. Autoritzar i disposar la despesa a Koala Soluciones Educativas, SA, amb NIF A-
87045423, per un import total de 1.639,75 € amb càrrec a l’aplicació pressupostària ED 
32640 47200 de l’exercici 2021 amb centre de cost ESBRE1_Escola Bressol Sol Solet 
per a satisfer l’esmentada modificació. 
 
Tercera. Aprovar la modificació del contracte de la gestió indirecta, mitjançant concessió, 
de l’escola bressol municipal La Barqueta (LIC 1/2014 Lot 2) incrementant l’aportació 
municipal pels trimestres 2n i 3r del curs 2020 – 2021 per un import total de 3.852,62 € a 
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satisfer en el darrer trimestre del curs en un sol pagament el darrer trimestre del curs 
juntament amb l’aportació trimestral. 
 
Quarta. Autoritzar i disposar la despesa a Serveis per a la Infància Créixer Junts, SL, 
amb NIF B-63248629, per un import total de 3.852,62 € amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària ED 32640 47200 de l’exercici 2021 amb centre de cost ESBRE2_Escola 
Bressol La Barqueta per a satisfer l’esmentada modificació. 
 
Cinquena. Notificar aquest acord a l’empresa Koala Soluciones Educativas SA i a 
Serveis per a la infància Créixer Junts SL, a Tresoreria i a Intervenció municipals. El 
Masnou.” 
 
Resultat:  Aprovat per 17 vots a favor, 1 vot en contra, i 3 vots d’abstenció. 
 
Votació 
Els grups municipals d’ERC-AM-AM (9 regidors), PSC-CP (3 regidors), JxCAT-UNITS (3 
regidors) i Cs (2 regidors), hi voten a favor. 
 
El Grup Municipal de la CUP-AMUNT (1 regidor) hi vota en contra. 
 
El Grup Municipal de Fem Masnou (3 regidors) s’absté. 
 
9. - Aprovació inicial del Pla Local de Joventut 2021-2024. 
 
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_202104222548375700_FH.mov&topic=9 

 
Acord:  
 
“Atès que l’Estatut d’autonomia de Catalunya atribueix a la Generalitat la competència 
exclusiva en matèria de joventut. Aquesta competència, però, no es va desplegar fins 
l’aprovació de la Llei 33/2010, de l’1 d’octubre, de polítiques de joventut. 
 
Atès que en aquesta llei, a banda de regular la competència de la Generalitat en aquest 
àmbit, es pretén també definir el paper que altres administracions i agents hi tenen. 
 
Atès que en el seu article quart, la llei de polítiques de joventut determina que aquesta és 
aplicable a tots els poders públics de Catalunya que duen a terme polítiques de joventut, 
sens perjudici de llurs competències.  
 
Atès que per bé que la competència en joventut és exclusiva de la Generalitat, l’article 
setè de la llei estableix, al punt 2, que els governs locals de Catalunya, juntament amb 
l’administració de la Generalitat, poden actuar en matèria de joventut, d’acord amb 
aquesta llei i amb la resta de legislació aplicable.  
 
Atès que, més concretament, a l’article tretzè de l’esmentada llei, es regulen les 
actuacions complementàries dels municipis en matèria de joventut, i s’estableix que els 
municipis podran dur a terme, entre d’altres, la següent actuació complementària en 
matèria de joventut: 
 

- Elaborar plans locals en matèria de polítiques de joventut. 
 

Atès que a l’article vint-i-sisè, l’esmentada llei estableix que les administracions locals són 
agents executors del Pla Nacional de Joventut de Catalunya. 
 
Atès que el Pla Nacional de Joventut 2011-2020 (en endavant, PNJCat), vigent 
actualment, va ser aprovat mitjançant el decret 90/2013, de 29 de gener, i s’hi concreta el 
paper que tenen els ens locals en la implementació de les polítiques de joventut.  

http://videoacta.elmasnou.cat/?meeting=video_202104222548375700_FH.mov&topic=9
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Atès que el PNJCat diu exactament que l’administració local és un agent protagonista en 
les polítiques de joventut i del PNJCat a causa de la seva proximitat i de la seva tradició 
d’intervenció ja consolidada en la realitat juvenil. La seva acció s’articula en dos àmbits: 
nacional i local. A escala local, a través de l’acció dels consells comarcals, ajuntaments, 
mancomunitats i consorcis, que assumeixen la funció de planificació, execució i 
seguiment de les polítiques de joventut.  
 
Atès que el Projecte Territori és el marc que concreta, planifica i articula les actuacions en 
polítiques de joventut de les administracions d’àmbit local per a la consecució dels 
objectius estratègics del PNJCat. Una de les eines que el PNJCat defineix com a clau per 
al desenvolupament del projecte Territori són els plans territorials de joventut, dins dels 
quals s’inclouen els plans locals i, per tant, on s’emmarca el Pla Local de Joventut del 
Masnou que avui portem a aprovació. 
 
Vist l’informe de la tècnica de Comunitat i Persones de data 29 de març de 2021. 
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Comunitat i Persones amb data 
14 d’abril 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 el Pla Local de Joventut 2021-2024. 
 
Segon. Sotmetre a informació pública el present acord i el text del Pla local de Joventut 
2021-2024 del municipi del Masnou, per un termini de trenta dies hàbils, a fi que s’hi 
puguin presentar al·legacions i reclamacions, mitjançant la inserció dels anuncis 
corresponents al Butlletí Oficial de la província de Barcelona, al Diari oficial de la 
Generalitat de Catalunya, al tauler d’edictes electrònic de l’Ajuntament i al portal web de 
transparència municipal. El termini d’informació pública començarà a comptar a partir de 
l’endemà del dia de la publicació de l’anunci al BOPB.  L’expedient es podrà consultar al 
departament de Comunitat i Persones de l’Ajuntament del Masnou, situat a l’Edifici Roger 
de Flor, carrer Roger de Flor, 23, 08320 El Masnou (Barcelona), de dilluns a divendres de 
08:30 a 14:00 i al tauler d’edictes electrònic de l’Ajuntament 
 
Tercer. Disposar que, si no s’hi formula cap al·legació ni reclamació durant el termini 
d’informació pública i d’audiència, el Pla Local de Joventut que ara s’aprova inicialment 
quedarà aprovat definitivament sense necessitat de cap tràmit ulterior, i es procedirà 
directament a la seva publicació.” 
 
Resultat: Aprovat per 12 vots a favor, 1 vot en contra i 8 vots d’abstenció.  
 
Votació 
Els grups municipals d’ERC-AM-AM (9 regidors) i PSC-CP (3 regidors), hi voten a favor. 
 
El Grup Municipal de la CUP-AMUNT (1 regidor) hi vota en contra. 
 
Els grups municipals de Fem Masnou (3 regidors), JxCAT-UNITS (3 regidors) i Cs (2 
regidors), s’abstenen. 
 
10. - Aprovació inicial del Reglament d'ús del parc de patinatge i BMX de 
l'Ajuntament 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_202104222548375700_FH.mov&topic=10 

  
 

http://videoacta.elmasnou.cat/?meeting=video_202104222548375700_FH.mov&topic=10
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Acord:  
 
“1. Diversos usuaris i col·lectius d’usuaris del parc de patinatge i BMX (en endavant les 
pistes de l’skatepark) han traslladat a l’Ajuntament la necessitat de disposar d’un 
reglament d’usos del parc de patinatge al municipi, perquè actualment no se’n disposa. 
Aquest fet comporta que no es pugui indicar quina és la manera més adequada d’ús de 
les pistes d’skatepark.  
 
2. L’Ajuntament ha observat la necessitat i l’oportunitat de regular els usos de la 
instal·lació de les pistes d’skatepark ubicada al C/ Pau Casals del Masnou.  
  
3. Per elaborar aquesta normativa l’Ajuntament s’ha reunit amb diversos col·lectius 
d’usuaris per consensuar els aspectes més importants a tenir en compte que han quedat 
recollits a la normativa presentada.  
 
4. Els principals objectius d’aquesta norma són regular els usos de les pistes d’skatepark, 
disminuir els riscos de la pràctica d’aquest esport i millorar la seguretat de totes les 
persones usuàries.  
 
5. S’ha publicat al web municipal un anunci de consulta prèvia a l’aprovació inicial 
d’aquest reglament a efecte de recollir l’opinió dels subjectes i les organitzacions més 
representatives potencialment afectades per la futura norma.  
 
6. Un cop aprovat inicialment aquest reglament, durant el període d’exposició pública, 
facilitarem còpia de l’aprovació inicial del Reglament als col·lectius de persones usuàries 
amb la finalitat de recollir propostes de millora per l’aprovació definitiva.  
 
7. Vist l’informe del tècnic auxiliar de Comunitat i Persones signat en data 31 de març de 
2021 que s’incorpora a l’expedient. 
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Comunitat i Persones amb data 
14 d’abril 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 el Reglament d’ús del parc de patinatge i BMX de 
l’Ajuntament del Masnou, segons el text que s’adjunta com annex als presents acords.  
 
Segon. Sotmetre a informació pública el present acord i el text del projecte del Reglament 
que s’adjunten com a annex pel termini de trenta dies hàbils, a fi que s’hi puguin 
presentar al·legacions i reclamacions, mitjançant la inserció dels anuncis corresponents al 
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB), al Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya (DOGC), a un dels mitjans de comunicació escrita diària, a la publicació “El 
Masnou Viu” i al tauler d’edictes electrònic de l’Ajuntament.  
 
El termini d’informació pública començarà a comptar a partir de l’endemà del dia de la 
publicació de l’anunci al BOPB.  
 
L’expedient es podrà consultar al Departament de Comunitat i Persones d’aquest 
Ajuntament del Masnou, C/ Roger de Flor 23, de dilluns a divendres de 8:30h a 14h i al 
tauler d’edictes electrònic de l’Ajuntament.  
 
Tercer. Comunicar aquest acord als col·lectius de persones usuàries de les pistes 
d’skate, a fi de recollir la seva opinió i incorporar propostes de millora del present 
reglament.  
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Quart. Disposar que, si no s’hi formula cap al·legació ni reclamació durant el termini 
d’informació pública i d’audiència, el Reglament que s’aprovi inicialment quedarà aprovat 
definitivament sense necessitat de cap tràmit ulterior, i es procedirà directament a la seva 
publicació íntegre al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i al tauler d’edictes 
electrònic de l’Ajuntament. Un extracte d’aquest anunci es publicarà al Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya.” 
 
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 regidor), s’abstenen. 
 
11. - Aprovació del conveni de la 17a edició del Concurs de Música Jove del 
Maresme amb els ajuntaments de Cabrils, Montgat, Vilassar de Mar, Tiana i el 
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_202104222548375700_FH.mov&topic=11 

 
Acord:  
 
“Des de fa ja 16 anys, per tal de promocionar la cultura entre el jovent, diversos 
ajuntaments del Maresme organitzen un concurs de música jove.  
 
Per tal de poder organitzar aquest concurs, és necessari signar un conveni de 
col·laboració entre els ajuntaments que participen, essent aquests, Cabrils, el Masnou, 
Montgat, Vilassar de Mar i el recent adherit municipi de Tiana. 
  
La clàusula vuitena del conveni estableix que les despeses que es deriven de la seva 
organització i realització seran repartides entre els ajuntaments col·laboradors. Es calcula 
que la despesa màxima per la realització del concurs és de 10.000 euros, corresponent a 
cadascun dels ajuntaments la quantitat màxima de 2.000 euros, la qual hauran 
d’ingressar a l’Ajuntament de Montgat atès que enguany és l’ajuntament organitzador.  
 
Vist l’informe tècnic que consta adjunt a l’expedient de data 26 de març del 2020.  
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Comunitat i Persones amb data 
14 d’abril 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 la delegació de competències a favor de l’Ajuntament de Montgat, en els 
termes que consten al conveni de delegació, relatives a la coordinació de l’organització i 
execució de la dissetena edició del Concurs Maresmusic.  
 
Segon. Aprovar el conveni de col·laboració entre els ajuntaments de Cabrils, el Masnou, 
Montgat, Vilassar de Mar i Tiana per a l’organització del Maresmusic 2021, plataforma de 
suport de grups de música emergents i/o novells (17a edició). 
 
Tercer. Facultar a l’alcalde per a la signatura d’aquest conveni.  
 
 

http://videoacta.elmasnou.cat/?meeting=video_202104222548375700_FH.mov&topic=11
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Quart. Autoritzar i disposar l’obligació per import de 2.000 € a favor de l’Ajuntament de 
Montgat (CIF P0812500G), (municipi organitzador d’aquesta edició), en concepte 
d’aportació a les despeses d’organització i desenvolupament del concurs esmentat, amb 
càrrec a l’aplicació pressupostària 21.IJ.23125.22699, centre de cost JOVPRO.  
 
Cinquè. Notificar aquest acord als ajuntaments de Cabrils, Vilassar de Mar, Montgat i  
Tiana.” 
 
Resultat: Aprovat per 20 vots a favor i 1 vot d’abstenció. 
 
Votació 
Els grups municipals d’ERC-AM-AM (9 regidors), Fem Masnou (3 regidors), PSC-CP (3 
regidors), JxCAT-UNITS (3 regidors) i Cs (2 regidors), hi voten a favor. 
 
El Grup Municipal de la CUP-AMUNT (1 regidor), s’absté. 
 
12. - Resolució de les al·legacions presentades i aprovació definitiva de la 
modificació de l'Ordenança reguladora de les terrasses d'establiments de 
restauració i assimilats als espais públics. 
 
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_202104222548375700_FH.mov&topic=12 

 
Acord:  
 
“Per acord del Ple municipal de data 17 de desembre de 2020 es va aprovar inicialment la 
modificació de l’Ordenança municipal reguladora de les terrasses d’establiments de 
restauració i assimilats als espais públics del Masnou. 
 
La referida modificació afectava a l’article 6.2 de l’Ordenança, el qual preveia la ubicació 
de les terrasses a la calçada en els carrers amb amplada entre 1,20 metres i menys de 
3,70 metres, prohibint la instal·lació de terrasses en carrers amb voreres d’amplada 
inferior a 1,20 metres, i es proposava la reducció d’aquesta amplada mínima a 90 
centímetres.  
 
Tal i com consta en el certificat emès pel secretari general de l’Ajuntament, la modificació 
de l’Ordenança va estar sotmesa a informació pública durant el termini de 30 dies hàbils, 
amb publicació dels edictes en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, al Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya i al portal de transparència municipal.  
 
També s’ha notificat l’aprovació inicial de l’Ordenança a totes les persones interessades 
en l’expedient.  
 
Amb data 26 de gener de 2021 va tenir entrada en el Registre general de l’Ajuntament, 
l’escrit d’al·legacions presentat pel senyor (.../...), en representació de la mercantil Vins i 
Divins Mas Vell, SL, en el qual es sol·licitava que es concretessin més alguns punts de 
l’ordenança en el sentit següent:  
 
- El color i estructura dels para-sols.  
- Lones o parets de tancament per a l’hivern.  
- Para-sols fixes o mòbils (en el cas de fixes, para-sols cèntrics o excèntrics)  
- La durada de les terrasses a la calçada.  
- Les condicions per deixar taules i cadires a la vorera.  
 
Amb data 25 de març de 2021, el tècnic d’obres municipal ha emès informe en relació a 
aquestes qüestions i proposa la modificació dels articles 14, 16 i 19 de la referida 
Ordenança a fi de clarificar totes les qüestions plantejades excepte la qüestió del termini 
de durada de les terrasses a la calçada, en el qual es manifesta el següent:  

http://videoacta.elmasnou.cat/?meeting=video_202104222548375700_FH.mov&topic=12


Acta del Ple de l'Ajuntament del Masnou Sessió núm. PLE2021000006  22 d´abril de 2021 

 

20 

 
“Antecedents  
 
1. Per acord del Ple de l’Ajuntament, amb data 15 de febrer de 2018 es va aprovar 
inicialment l’Ordenança municipal reguladora de les terrasses d’establiments de 
restauració i assimilats als espais públics del Masnou, la qual va esdevenir aprovada 
definitivament en no presentar-se al·legacions durant el període d’informació pública.  
 
2. El Ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària del dia 17 de desembre de 2020, va aprovar 
inicialment, per majoria absoluta, la modificació de l'Ordenança reguladora de les 
terrasses d'establiments de restauració i assimilats als espais públics, en relació amb els 
seus articles 6.2 i 6.3 en el sentit de modificar l’amplada mínima de les voreres en les 
quals es poden instal·lar terrasses, reduint-la a 90 centímetres, enlloc de l’1,20 metres 
actual, per tal d’afavorir l’activitat del major número possible d’empresaris.  
 
3. Sotmès l’expedient a informació pública, el passat 26 de gener de 2021, el senyor 
(.../...), en representació de Vins i Divins, va presentar un escrit en el qual sol·licitava que 
es concretessin més alguns punts de l’ordenança en el sentit següent:  
 
- El color i estructura dels para-sols.  
- Lones o parets de tancament per a l’hivern.  
- Para-sols fixes o mòbils (en el cas de fixes, para-sols cèntrics o excèntrics)  
- La durada de les terrasses a la calçada.  
- Les condicions per deixar taules i cadires a la vorera.  
 
4. Atès que les al·legacions presentades es consideren molt genèriques, s’ha procedit a 
la revisió dels articles als quals es fa referència i es proposen algunes modificacions que 
concretin més algunes de les qüestions plantejades.  
 
Proposta  
 
A la vista de les al·legacions realitzades durant el termini d’informació pública de 
l’aprovació inicial de la modificació de l’ordenança reguladora de les terrasses 
d'establiments de restauració i assimilats als espais públics, el tècnic que sotasigna 
manifesta que, a excepció de la qüestió de la durada de l’autorització de les terrasses, 
que considera que s’ha de resoldre jurídicament, no hi ha cap normativa vigent que 
estableixi res en contra de la resta de suggeriments realitzats per Vins i Divins, 
considerant que es pot procedir a la modificació dels articles de l’ordenança que 
seguidament es relacionen: 
  
Article 14. Retirada d’elements  
Es proposa la modificació de l’apartat 1, en relació amb la retirada diària dels elements 
instal·lats a les terrasses en finalitzar l’horari de l’activitat, precisant més detalladament 
les excepcions que hauran de justificar els titulars de les activitats, per tal d’aclarir els 
dubtes que la redacció actual pot generar en virtut de les al·legacions presentades, 
proposant la redacció següent:  
 
Redacció actual:  
1. Tots els elements instal·lats s’hauran de recollir diàriament de l’espai públic en finalitzar 
l’horari de l’activitat. Excepcionalment, es permetrà que les jardineres situades a calçada 
que pel seu pes no puguin retirar-se restin a la via pública, així com els para-sols de 
grans dimensions, ancorats a terra, els quals podran quedar plegats. Així mateix, a partir 
de l’hora de tancament de la terrassa es permet l’apilament de taules i cadires a l’espai 
lliure públic o a l’espai lliure privat d’ús públic ocupat per la terrassa, sense obstaculitzar 
en cap cas l’espai de pas dels vianants, i sempre que la terrassa s’hagi d’obrir l’endemà.  
 
Redacció proposada:  
1. Tots els elements instal·lats s’hauran de recollir diàriament de l’espai públic en finalitzar 
l’horari de l’activitat.  
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Excepcionalment es permetrà no retirar:  
a) les jardineres situades a la vorera i paral·leles a la calçada de l’article17.1.a.  
b) els para-sols de grans dimensions, ancorats a terra, sempre que quedin plegats i no 
dificultin el pas dels vianants. A criteri dels serveis tècnics i per tal de facilitar el transit de 
vianants, els para-sols ancorats a terra hauran de ser, com excepció a l’art.11.c, d’una 
sola columna lateral.  
c) Les taules i cadires, sempre que quedin apilades dins de l’espai lliure públic o de 
l’espai lliure privat d’ús públic ocupat per la terrassa, sempre que no dificultin el pas dels 
vianants. S’haurà de justificar que no es possible guardar-les a l’interior del local.  
 
Article 16. Para-sols  
Es proposa la modificació de l’apartat 3, en relació amb el color de les cobertes dels para-
sols, condicionada sempre al que es determini en les fitxes relatives a espais singulars, 
donat que en la redacció actual no s’especificava cap color. Es determina el color RAL 
002 a partir de les reflexions que es van realitzar en el moment de l’aprovació de la carta 
de colors de façanes, proposant la redacció següent:  
 
Redacció actual:  
3.Les cobertes han de ser de material tèxtil, llisos i d’un sol color. En cas que hi hagi 
estufes o elements d’il·luminació, el material tèxtil no ha de ser propagador de la flama.  
 
Redacció proposada:  
3.Les cobertes han de ser de material tèxtil, llisos i d’un sol color RAL 5002, sempre que 
la fitxa de l’espai singular no indiqui un altre color . En cas que hi hagi estufes o 
elements d’il·luminació, el material tèxtil no ha de ser propagador de la flama.  
 
Article 19. Paravents  
Es proposa la modificació de l’apartat 2, en relació amb la transparència dels paravents, 
donades les dificultats que sembla que existeixen en el mercat de trobar paravents 
transparents, proposant la redacció següent:  
 
Redacció actual:  
2. Els paravents han de ser enrotllables, solidaris als para-sols, sense cap estructura 
addicional i de material no rígid i transparent.  
 
Redacció proposada:  
2. Els paravents han de ser enrotllables, solidaris als para-sols, sense cap estructura 
addicional i de material no rígid i transparent, permetent-se un franja tèxtil perimetral 
de màxim 20 cm del mateix color que el para-sol.”  
 
Amb data 26 de març de 2021, la tècnica de gestió de l’Àrea de Territori ha emès informe 
en relació amb el termini de durada de les terrasses a les terrasses, en el qual es 
manifesta literalment el següent:  
 
“Per acord del Ple municipal de data 17 de desembre de 2020 es va aprovar inicialment la 
modificació de l’Ordenança municipal reguladora de les terrasses d’establiments de 
restauració i assimilats als espais públics del Masnou. 
 
La referida modificació afectava a l’article 6.2 de la referida Ordenança el qual establia 
que als carrers amb voreres d’amplada entre 1,20 metres i menys de 3,70 metres, 
les terrasses es podien situar a la calçada, d’acord amb les condicions que es 
definien en el mateix precepte.  
 
Així mateix, l’article 6.3 del referit text reglamentari prohibia la instal·lació de 
terrasses en els carrers amb voreres d’amplada inferior a 1,20 metres. 
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Per tal d’afavorir l’activitat del major número d’empresaris, des de l’equip del 
govern es va proposar modificar l’amplada mínima de les voreres en les quals es 
poden instal·lar terrasses, reduint-la dels 1,20 metres actualment vigents a 90 
centímetres.  
 
La referida proposta va ser informada favorablement per l’aparelladora municipal. 
 
Amb data 26 de gener de 2021 va tenir entrada en el Registre general de 
l’Ajuntament, l’escrit d’al·legacions presentat pel senyor (.../...), en representació 
de la mercantil Vins i Divins Mas Vell, SL, en el qual es sol·licitava que es 
concretessin més alguns punts de l’ordenança en el sentit següent:  
 
- El color i estructura dels para-sols.  
- Lones o parets de tancament per a l’hivern.  
- Para-sols fixes o mòbils (en el cas de fixes, para-sols cèntrics o excèntrics)  
- La durada de les terrasses a la calçada.  
- Les condicions per deixar taules i cadires a la vorera.  
 
Amb data 25 de març de 2021, l’aparellador municipal ha emès informe tècnic en relació 
a aquestes qüestions i proposa la modificació dels articles 14, 16 i 19 de la referida 
Ordenança a fi de clarificar totes les qüestions plantejades excepte la qüestió del termini 
de durada de les terrasses a la calçada.  
 
Fonaments jurídics:  
 

- Les prescripcions de l’Ordenança municipal reguladora de les terrasses 
d’establiments de restauració i assimilats als espais públics del Masnou s’han 
d’interpretar d’acord amb el que disposen les normatives de caràcter general, i 
especialment: la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de bases de règim local; el 
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya; el Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel 
qual s’aprova el Reglament del patrimoni dels ens locals; el Decret 179/1995, de 
13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, serveis i activitats dels ens 
locals.  
 

- Les ocupacions d'espais públics tindran la naturalesa d'ús privatiu sense 
transformació o modificació del domini públic, i es regiran per l'article 57.2 i 
concordants del vigent Reglament de Patrimoni dels Ens Locals de Catalunya, 
aprovat per Decret 336/1988, de 17 d'octubre, de la Generalitat de Catalunya. L'ús 
privatiu sense transformació o modificació del domini públic, resta subjecte a 
l'atorgament d'una llicència d'ocupació temporal que origina una situació de 
possessió precària essencialment revocable per raons d'interès públic. Per 
aquesta raó, l'atorgament d'aquestes llicències serà discrecional sense que hi hagi 
cap dret preexistent per a la seva obtenció. La seva autorització haurà d'atendre a 
criteris de compatibilitat de l'ús públic amb la utilització privativa, havent de 
prevaler, en els casos de conflicte, la utilització pública d'aquests espais i l'interès 
general de la ciutadania per sobre de l'interès privat. 

 
- L’article 29 de l’Ordenança municipal reguladora de les terrasses d’establiments 

de restauració i assimilats als espais públics del Masnou preveu que les llicències 
municipals de terrassa poden ser anuals o de temporada, per sis mesos i que en 
cap cas es concediran autoritzacions per temps indefinit. 
 

Consideracions jurídiques: 
 
Les vies, els espais públics, les instal·lacions i el mobiliari urbà són destinats a l’ús 
general per part dels ciutadans i ciutadanes, segons la naturalesa respectiva dels béns i 
sota el principi de respecte a les altres persones i als béns públics i privats.  
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Les activitats que es desenvolupin a la via pública no poden limitar el dret dels altres als 
usos generals, llevat que es disposi de llicència o concessió per l’ús comú especial o l’ús 
privatiu.  
 
L’ús dels béns de domini públic pot adoptar les modalitats següents:  
 
a) Ús comú general.  
b) Ús comú especial  
c) Ús privatiu. 
 
La instal·lació d’una terrassa en la via pública és un ús privatiu sense transformació o 
modificació del domini públic i resta subjecte a l'atorgament d'una llicència d'ocupació 
temporal que origina una situació de possessió precària essencialment revocable per 
raons d'interès públic.  
 
Per aquesta raó, l'atorgament d'aquestes llicències serà discrecional sense que hi hagi 
cap dret preexistent per a la seva obtenció.  
 
La seva autorització haurà d'atendre a criteris de compatibilitat de l'ús públic amb la 
utilització privativa, havent de prevaler, en els casos de conflicte, la utilització pública 
d'aquests espais i l'interès general de la ciutadania per sobre de l'interès privat. 
 
Tot i que les llicències d’ocupació de l’espai públic, s’atorguen sempre a precari, l’article 
29 de l’Ordenança preveu que les llicències municipals de terrassa poden ser anuals o de 
temporada, per sis mesos i que en cap cas es concediran autoritzacions per temps 
indefinit, aquests terminis es consideren adequats per fer compatible l’interès general 
amb els interessos privats. 
 
Conclusions:  
 
A la vista de l’exposat, s’informa desfavorablement una modificació del termini de 
vigència de les llicències de terrassa en la calçada.” 
 
S’ha seguit el procediment previst als articles 60 a 66 del Decret 179/1995, de 13 de juny, 
pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, i l’article 178 
del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya, en relació amb l’aprovació de les ordenances 
municipals. 
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Territori amb data 14 d’abril de 
2021. 
 
Per tot l’exposat, i en virtut de les competències conferides a l’article 22.2.d) de la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, el Ple de la corporació 
adopta, per majoria absoluta, dels presents (21), els acords següents: 
 
PRIMER.- Estimar les al·legacions presentades pel senyor (.../...), en representació de la 
mercantil Vins i Divins Mas Vell, SL relatives al color i l’estructura dels para-sols, les lones 
o parets de tancament per a l’hivern, els para-sols fixes o mòbils (en el cas de fixes, para-
sols cèntrics o excèntrics) i les condicions per deixar taules i cadires a la vorera i, 
modificar la redacció dels articles 14, 16 i 19 de l’Ordenança municipal reguladora de les 
terrasses d’establiments de restauració i assimilats als espais públics del Masnou en el 
sentit del que consta en l’informe emès pel tècnic d’obres municipal, literalment transcrit 
en la part expositiva del present acord.  
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SEGON.- Desestimar l’al·legació que consta en l’escrit presentat pel senyor (.../...), en 
representació de la mercantil Vins i Divins Mas Vell, SL relativa a la durada de la vigència 
de les llicències d’ocupació de la via pública per a les terrasses a la calçada, d’acord amb 
el contingut de l’informe jurídic emès per la tècnica de gestió de l’Àrea de Territori, el qual 
consta textualment transcrit en la part expositiva del present acord. 
 
TERCER.- Aprovar definitivament l’Ordenança municipal reguladora de les terrasses 
d’establiments de restauració i assimilats als espais públics del Masnou amb les esmenes 
introduïdes a proposta del tècnic d’obres municipal en resposta a les al·legacions 
presentades.  
 
QUART.- Publicar íntegrament l’Ordenança municipal reguladora de les terrasses 
d’establiments de restauració i assimilats als espais públics del Masnou  definitivament 
aprovada al Butlletí Oficial de la Província, a la web municipal i al tauler d’anuncis 
municipal i anunciar al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya la referència del Butlletí 
Oficial de la Província en què s’hagi publicat el text íntegre de l’Ordenança.  
 
CINQUÈ.- Notificar el present acord als interessats.” 
 
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 regidor), s’abstenen. 
 
13. - 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_202104222548375700_FH.mov&topic=13 
 
14. - 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_202104222548375700_FH.mov&topic=14 

 
15. - Declaració institucional presentada pels grups municipals d'ERC-AM i PSC-CP 
pel reconeixement públic del dol perinatal, gestacional i neonatal. 
 
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_202104222548375700_FH.mov&topic=15 
 

Acord: 
  
“La pèrdua perinatal, gestacional o neonatal és una realitat encara sovint molt 
invisibilitzada socialment i que pateixen moltes famílies en silenci. Segons les dades, 
l’any 2019 van morir 157 menors d’un any, dels quals 34 abans de les primeres 24h i 96 
entre el dia 1 i els 28 dies. 
 
Es considera mort gestacional, perinatal i neonatal les pèrdues que es donen durant 
l’embaràs o en el moment al voltant del naixement. És a dir, pèrdues durant la gestació, ja 
sigui en les primeres setmanes d’embaràs, o en gestacions a partir de les 28 setmanes 
(considerades morts fetals tardanes), durant el naixement, o les morts dels nounats fins 
als 28 dies de vida. 
 

http://videoacta.elmasnou.cat/?meeting=video_202104222548375700_FH.mov&topic=13
http://videoacta.elmasnou.cat/?meeting=video_202104222548375700_FH.mov&topic=14
http://videoacta.elmasnou.cat/?meeting=video_202104222548375700_FH.mov&topic=15
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La mort d’una gestant o infant recent nascut segueix sent un tema tabú en la nostra 
societat, silenciat i minimitzat, fet que provoca que sovint les famílies que pateixen una 
pèrdua d’aquestes característiques es trobin soles a l’hora d’afrontar aquest dolor. 
 
Ha estat gràcies al trencament del silenci de moltes mares, de moltes famílies i d’entitats, 
que aquest dol perinatal, o “dol no reconegut” poc a poc disposa de més visibilitat, 
reconeixement social i també mèdic davant les pèrdues d’un fill. Avui hi ha moltes 
professionals més preparades que acompanyen les famílies en tot moment, existeixen 
grups de suport per famílies que han passat pel mateix procés, i fins i tot el Departament 
de Salut va publicar una guia el 2016 sobre aquest tema. I també són diverses les entitats 
que treballen des d’arreu del territori per visibilitzar aquest fet i acompanyar les famílies. 
 
També són cada vegada més nombrosos els ajuntaments del nostre país que, 
compromesos amb el fet, treballen per dotar el municipi d’un espai de reconeixement per 
les pèrdues perinatals, gestacionals i neonatals per fer extensiu aquest reconeixement 
social i per facilitar un espai de culte comú per totes les famílies. Es tracta de crear un 
espai col·lectiu específic per facilitar el dol i l’acompanyament de les famílies que 
pateixen la pèrdua del fill o filla durant l’embaràs o després del part. Fins i tot alguns 
ajuntaments realitzen activitats conjuntes en memòria un cop l’any i possibiliten que les 
famílies que així ho desitgin, puguin realitzar un enterrament individual. 
 
Per aquest motiu, considerem prioritari promoure accions al nostre municipi com un espai 
de reconeixement i acompanyament per les famílies que han tingut pèrdues d’éssers 
estimats en aquestes condicions, i visibilitzar així el dol perinatal, gestacional i neonatal, 
donant-li la importància que es mereix. 
 
Per tots aquests motius, el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-AM i el 
grup municipal del Partit Socialista de Catalunya-AM, proposem l’adopció dels següents 
ACORDS: 
 
PRIMER.- L’Ajuntament del Masnou es posa al costat de les famílies que han tingut la 
pèrdua d’un ésser estimat en mort perinatal, gestacional o neonatal, i les vol acompanyar 
en el seu dol. 
 
SEGON.- Per fer efectiu aquest reconeixement, l’Ajuntament dotarà el municipi d’un espai 
de suport i confort per a aquelles persones que han patit una pèrdua perinatal, 
gestacional o neonatal en forma d’espai físic al cementeri municipal i d’altres estratègies 
d’acompanyament. 
 
TERCER.- Que l’Ajuntament es compromet a donar a conèixer l’existència del mateix, i 
fer difusió, a través dels seus mitjans de comunicació, de la creació d’aquest espai de dol. 
 
QUART.- Donar suport a les associacions destinades a acompanyar en el dol perinatal, 
gestacional o neonatal que puguin sorgir al municipi, i també donar suport i 
acompanyament als progenitors que es trobin en aquestes situacions. 
 
CINQUÈ.- Expressar el compromís de l’Ajuntament en realitzar una cerimònia anual en 
record d’aquests infants, en el marc del Dia Mundial de la mort gestacional i neonatal, el 
15 d’octubre, i realitzar campanyes de sensibilització al voltant d’aquest tema per 
visibilitzar i donar suport públic a les famílies de les víctimes.” 
 
Resultat: Aprovat per 21 vots a favor. 
 
Votació 
Els grups municipals d’ERC-AM-AM (9 regidors), Fem Masnou (3 regidors), PSC-CP (3 
regidors), JxCAT-UNITS (3 regidors), Cs (2 regidors) i CUP-AMUNT (1 regidor), hi voten 
a favor. 
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16. - Declaració institucional presentada pel Grup Municipal del PSC-CP per instar 
el Govern a un nou gran Pacte de la Sanitat Pública catalana. 
 
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_202104222548375700_FH.mov&topic=16 

 
Acord: 
 
“L’any 2014 es va estrenar el reconegut i premiat documental “Determinants de la salut, el 
Negoci de la Vida” que feia una anàlisi exhaustiva de la situació de la salut pública 
catalana en aquelles dates i acaba amb una frase del llavors president de la Generalitat 
Artur Mas qui, referint-se a les retallades a la sanitat que havia decidit i aplicat el seu 
govern, diu: “Res tornarà a ser exactament com ho havíem conegut”.  
 
Efectivament, Sanitat, àmbit en el que Catalunya té gairebé totes les competències 
transferides, va patir les pitjors retallades amb una correcció a la baixa de la despesa 
sanitària que va passar de més de 12.000 milions d'euros el 2009 a poc més de 8.000 
milions d’euros quatre anys més tard.  
 
Els primers canvis es van iniciar l’any 2010 al final del segon govern Tripartit, però les 
veritables retallades es van produir els anys posteriors gràcies als vots de CiU i PP 
davant la indignació ciutadana que va intentar assaltar el Parlament, indignació que no va 
desaparèixer sinó que va canviar el focus d’atenció, com el 10 de desembre de 2014 
reconeixia el llavors conseller de Territori, Santi Vila en un acte organitzat pel Fòrum 
Europa: “Si aquest país no hagués fet un relat en clau nacionalista com hauria resistit uns 
ajustos de més de 6.000 milions d'euros?”  
 
Segons un informe de l'Associació Estatal de Directors i Gerents de Serveis Socials, 
Catalunya va perdre un 19,6% de la inversió en polítiques públiques entre les partides de 
sanitat, educació i serveis socials entre el 2009 i el 2019. Segons aquest document, es 
tracta de la comunitat autònoma que més porció del pressupost ha retallat en l'última 
dècada en aquestes quatre carteres.  
 
Les retallades a la sanitat pública catalana van suposar el tancament d’uns 1.100 llits a 
centres sanitaris i sociosanitaris públics, la reducció de 2.400 professionals sanitaris i 
l’inici de la promoció directa i indirecta de la sanitat privada consolidant d’un model dual 
de sanitat. En aquell moment entre d’altres mesures, el Departament de Salut va ordenar 
tancar quiròfans, reduir horaris als centres d’atenció primària. Es van deixar de cobrir 
baixes i va tancar plantes hospitalàries senceres, deixant a l’atur a una gran part de la 
plantilla. Tot això va comportar un greu augment de les llistes d’espera, tant a les 
intervencions quirúrgiques, les proves o les consultes al metge de capçalera o visites a 
l’especialista.  
 
Volem recordar que l’impulsor d’aquestes retallades va ser el llavors Conseller de Sanitat 
Boí Ruiz, que venia de ser Director General de la Unió Catalana d’Hospitals, la Patronal 
de la Sanitat Privada. És evident que darrere del deteriorament del sistema públic hi ha 
una estratègia per beneficiar asseguradores i hospitals privats.  
 
Les retallades que, des de 2009, ha patit el nostre sistema sanitari l’han anat afeblint, ja 
que ha sofert una aturada pel que fa a la renovació i actualització de recursos materials i 
instal·lacions, i sobretot en la dotació dels recursos humans. Això ha provocat un dels 
índex de precarietat laboral més alts entre tots els sectors que es van veure afectats per 
les retallades. En el cas del personal funcionari i laboral la Generalitat va aprovar una 
reducció del 5% dels sous i tot i que entre el 2016 i el 2020, ha hagut diferents increments 
anuals que han permès reduir una part de les retallades salarials, a dia d’avui encara no 
han recuperat el poder adquisitiu perdut.  
 

http://videoacta.elmasnou.cat/?meeting=video_202104222548375700_FH.mov&topic=16
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L’esforç de priorització en serveis de Salut que ha realitzat el Govern en els darrers anys 
s’ha revelat insuficient. Aquesta manca de recursos ha dificultat la capacitat de resposta 
del sistema sanitari en els darrers anys. Ha estat només amb l’esforç i el compromís dels 
i les professionals de la Sanitat que el sistema ha pogut tirar endavant, evitant el 
col·lapse. És en aquest context que l’arribada de la pandèmia de la Covid-19 està portant 
al límit el sistema públic davant d’una crisi de salut pública sense precedents.  
 
I és que la crisi sanitària que ha destapat la pandèmia del Covid-19 està posant sobre la 
taula les greus conseqüències d’haver retallat i privatitzat la Sanitat. Es generen 
contradiccions tan grans com que el Departament de Salut de la Generalitat recomanava 
el no ingrés de majors de 80 anys amb coronavirus a les UCIs (Unitats de Cures 
Intensives), mentre la Sanitat Privada , a pesar d’haver estat intervinguda, avui dia 
disposa de llits buits i respiradors sense fer servir. A més, cal sumar-hi l’envelliment de 
les estructures hospitalàries públiques i la manca efectiva d’inversions, també en la 
reposició ordinària de materials i maquinària.  
 
El 2020, amb un ingrés extra de 1.922 milions d'euros provinents del Fons COVID lliurats 
pel Gobierno de España, el pressupost global executat de salut a Catalunya va arribar als 
13.097 milions d'euros, però si no tenim en compte aquesta aportació extraordinària el 
pressupost executat de l'àrea el 2020 hauria arribat a 11.175 milions d'euros, encara un 
14% menys que el 2009; de fet, els darrers pressupostos aprovats pel Govern de la 
Generalitat són, en termes absoluts, els més elevats de la història de la Generalitat, però 
encara mantenen una partida clau com és Salut a un nivell de despesa per persona 
inferior a la del 2009, l’últim exercici abans de la crisi.  
 
Aquestes retallades arriben arreu del Catalunya i la nostra comarca - El Maresme -, i el 
nostre municipi, El Masnou; no son aliens. Aquesta situació dels serveis de Salut afecta 
directament els nostres hospitals de referència, l’Hospital de Mataró i l’Hospital Comarcal 
Sant Jaume de Calella, i tots els serveis del Consorci Sanitari del Maresme amb la 
reducció de l'horari de determinats serveis, la pèrdua de determinats especialistes o el 
tancament de consultoris arreu de la comarca que es justifica amb una atenció telefònica 
que hauria de ser un complement a l’atenció presencial i no pas un element substitutiu 
com pretén el govern, limitant a ciutadans i ciutadanes el contacte amb el seu metge i 
dificultant a aquests el seguiment de les malalties cròniques i perjudicant els que 
necessiten més seguiment, els més vulnerables, que acostuma a ser la gent gran.  
 
Serveis que volem assenyalar per que son elements concrets, que afecten al nostre 
municipi i les persones que hi vivim i que ens vam comprometre a defensar en assolir la 
condició d’electes.  
 
Un exemple dels fets que s’exposen, és el CAP de Masnou que ha deixat de prestar les 
urgències de 24h per als municipis de Teià, Alella i Masnou, i ens deriva al CUAP de 
Badalona.  
 
Altres exemples de la comarca, i de les retallades, son el municipi de Caldes d’Estrac que 
la pèrdua del CAP i obliga a la ciutadania a desplaçar-se a Llavaneres. O al municipi de 
Dosrius, amb el tancament del consultori de Canyamars i la reducció de dies de visites al 
consultori de Can Massuet i la pèrdua del servei de pediatria que obliga la ciutadania a 
desplaçar-se al CAP d’Argentona.  
 
Totes aquestes decisions preses de forma unilateral, sense el coneixement dels governs 
locals i sense l’aval dels plens municipals i sense pensar en els perjudicis que suposa per 
a la ciutadania.  
 
Rebutgem la unilateralitat i reclamem un pacte per la salut, per un sistema de salut 
eminentment públic, universal, equitatiu i de qualitat, liderat per un bon govern, que 
marqui i encerti les prioritats, que sigui eficient i eficaç en la gestió de les competències i 
dels recursos, que basi la seva relació en la cooperació i la col·laboració entre governs, 
especialment els governs locals i que reverteixi les retallades a les que ha estat sotmès 
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els sistema sanitari i els seus professionals i que no aprofiti el context actual per seguir 
reduint serveis que s’han deixat de prestar.  
 
Per tot això, els socialistes proposem al plenari de l’Ajuntament de Masnou, els següents 
punts d’acord:  
 
Primer. Instar al govern de la Generalitat promoure un Pacte per la Salut, per un sistema 
de salut eminentment públic, universal, equitatiu i de qualitat on es reverteixin tots els 
canvis unilaterals a la sanitat a Catalunya i especialment al Masnou i a la comarca del 
Maresme i es promogui recuperar els serveis existents abans de la pandèmia alhora que 
es reconèixer l’esforç del personal sanitari durant la pandèmia i revertir les retallades 
salarials que van patir arrel de la crisi del 2008 que encara no han estat compensades.  
 
Segon. Comunicar aquest acord al Govern de la Generalitat, als grups que conformen el 
Parlament de Catalunya, als Ajuntaments del Maresme, a l’associació Marea Blanca i als 
sindicats UGT i CCOO.” 
 
Resultat: Aprovat per 17 vots a favor, 1 vot en contra i 3 vots d’abstenció. 
 
Votació 
Els grups municipals d’ERC-AM-AM (9 regidors), PSC-CP (3 regidors), JxCAT-UNITS (3 
regidors) i Cs (2 regidors), hi voten a favor. 
 

El Grup Municipal de la CUP-AMUNT (1 regidor), hi vota en contra. 
 

El Grup Municipal de Fem Masnou (3 regidors), s’absté. 
 
16.1- Declaració institucional presentada pels grups municipals d'ERC-AM i JxCAT-
UNITS de suport a l'Amnistia. 
 
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_202104222548375700_FH.mov&topic=17 
 

Resultat de la urgència: Aprovat per 16 vots a favor i 5 vots en contra.  
 

Votació de la urgència:  
Els grups municipals d’ERC-AM-AM (9 regidors), Fem Masnou (3 regidors), JxCAT-
UNITS (3 regidors) i CUP-AMUNT (1 regidor), hi voten a favor. 
 

Els grups municipals del PSC-CP (3 regidors) i Cs (2 regidors), hi voten en contra. 
 
Acord: 
 
“L'històric conflicte polític entre Catalunya i l'Estat Espanyol s'aguditzà després de la 
sentència del Tribunal Constitucional que va anul·lar la proposta de nou pacte estatutari, 
l’any 2010, enèsim intent de trobar un encaix a les aspiracions d'autogovern catalanes per 
part dels actors polítics, socials, econòmics i culturals de Catalunya.  
 
Davant aquesta situació de conflicte entre les institucions de l'Estat i de la Generalitat, la 
societat catalana, a través de llurs legítims representants, optà per reivindicar l'exercici 
ple dels drets i llibertats fonamentals amb l'objectiu de decidir, de nou democràticament, 
el seu futur polític. Obstruïda la via del referèndum pactat o de la consulta no referendaria 
i ateses les limitacions de l'expressió política del 9-N, de les eleccions de 27 de setembre 
de 2015 en resultà una majoria favorable a iniciar un procés democràtic que culminés 
amb la independència de Catalunya, en el cas que així ho decidís la ciutadania amb el 
seu vot.  
 
 

http://videoacta.elmasnou.cat/?meeting=video_202104222548375700_FH.mov&topic=17
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La resposta de les institucions de l'Estat fou la insistència en un procés de judicialització 
que, de forma creixent des de 2013, ha comportat penes de presó, exili, multes i 
inhabilitacions. Lluny d’acabar-se, aquesta repressió s’incrementa, ja que són moltes 
encara les persones pendents d’alguna resolució judicial. A desembre del 2020 hi ha més 
de 2.800 persones que han estat o segueixen encausades per la participació a actes 
relacionats amb la consulta del 9 de novembre, el referèndum de l'1 d'octubre de 2017 i 
les diverses mobilitzacions i protestes ciutadanes a favor del dret a l'autodeterminació i en 
contra de la repressió del poble català. També s’han obert més de 600 contenciosos 
administratius contra els ajuntaments catalans i electes locals per temes relacionats amb 
la independència de Catalunya. Es tracta de procediments vinculats d'alguna manera a la 
presa de decisions per permetre l'exercici del dret a l'autodeterminació o a l'expressió de 
les idees que s'hi troben vinculades.  
 
En els procediments judicials que s’han dut o s’estan duent a terme contra aquestes 
persones s’estan produint tota mena de vulneracions de drets: fragmentació de la causa, 
manca d’imparcialitat de jutges i poders públics espanyols, vulneració de garanties 
processals i de la presumpció d’innocència, presó preventiva injustificada, etc.  
 
La definitiva denegació de l’extradició de Lluís Puig per part del Tribunal d’Apel·lació de 
Brussel·les basada en la manca de competència del Tribunal Suprem (el que suposa 
infracció del dret al jutge predeterminat per la llei) vicia de nul·litat la sentència dictada, 
juntament amb les vulneracions flagrants contingudes a la resolució del Grup de Treball 
de Nacions Unides sobre Detencions Arbitràries, el què hauria de suposar l’alliberament 
immediat de les persones empresonades.  
 
Aquestes mateixes qüestions varen ser ja plantejades al seu dia i desestimades davant 
del Tribunal Suprem (impedint que pogués celebrar-se un judici just), i actualment 
presentades davant el Tribunal Constitucional, pendents de resolució. Però serà el TEDH, 
el Tribunal Europeu de Drets Humans qui tindrà l’última paraula.  
 
Tot això fa evident que la solució a la repressió no vindrà del sistema judicial espanyol. Es 
tracta d’un conflicte polític i la solució també ho haurà de ser; per això l’única solució 
global és una Llei d’Amnistia, que depèn del poder legislatiu i per tant és una qüestió de 
voluntat política.  
 
L’amnistia és un concepte jurídic reconegut a nivell internacional, aplicat a centenars de 
països i per a situacions d’excepcionalitat política com la que estem vivint. L'amnistia ha 
de tenir com a àmbit objectiu tot els actes d'intencionalitat política tipificats com a delictes 
o com a conductes punibles administrativament. S'entendrà per intencionalitat política 
qualsevol fet vinculat a la preparació, organització, convocatòria, finançament, 
afavoriment, promoció, execució i celebració tant del Procés participatiu sobre el futur 
polític de Catalunya de 9 de novembre de 2014 com del referèndum d'autodeterminació 
d'1 d'octubre de 2017, així com els actes de protesta a la via pública que, amb la finalitat 
de defensar les consultes esmentades o de criticar l'actuació de les autoritat 
governamentals o jurisdiccionals, haguessin estat perseguits penalment o administrativa 
des de la data de celebració de l'esmentat referèndum.  
 
Així mateix, totes les manifestacions, expressions i simbologia a favor del dret 
d’autodeterminació, la República Catalana o la independència i el suport i visualització, en 
tots els àmbits, a la llibertat dels presos polítics. O sigui, totes les accions que quedin 
emmarcades en el dret d’expressió, llibertat de pensament polític i llibertat de reunió i 
d’associació.  
 
L’amnistia és imprescindible per poder avançar en la resolució del conflicte polític. Amb 
líders socials, polítics i altra ciutadania condemnada, investigada i represaliada 
judicialment no és possible un diàleg democràtic en igualtat de condicions entre totes les 
parts. Per això l’amnistia, i el reconeixement de l’autodeterminació, és la via per garantir 
la vida democràtica que ens permeti avançar. 
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Per aquests motius, els grups municipals d'ERC-AM i JxCAT-UNITS proposen al ple de 
l’Ajuntament del Masnou l’adopció dels següents ACORDS: 
 

1. Declarar que el lliure exercici dels drets polítics no pot tenir com a resposta la via de 
la justícia penal. La llibertat d'expressió, de reunió i manifestació, de participació 
política per mitjà de l'elecció de representants o per l'expressió directa d'una decisió, 
constitueixen mecanismes bàsics i essencials d'una societat democràtica. 

 
2. Reclamar l'aprovació per part de les Corts espanyoles d'una Llei d'Amnistia que, 

sense renunciar a l'exercici dels drets vulnerats, inclòs el dret d'autodeterminació, 
comporti l'extinció de qualsevol tipus de responsabilitat penal i administrativa, inclosa 
la del Tribunal de Comptes, per tots els actes i expressió d’unes idees, sentiments o 
símbols amb intencionalitat política vinculats a la lluita democràtica per 
l'autodeterminació de Catalunya, qualsevol que fos el seu resultat, tipificats com a 
delictes o com a conductes determinants de responsabilitat administrativa realitzats 
des de l'1 de gener de 2013 i fins el moment de l'entrada en vigor de la Llei 
d'Amnistia, qualsevol que sigui llur denominació i contingut. Per a la seva plena 
efectivitat, aquesta amnistia haurà d'anar acompanyada d'una solució efectiva al 
conflicte polític amb l'Estat espanyol que inclogui el reconeixement del dret 
d'autodeterminació de Catalunya.  

 
3. Demanar la immediata posada en llibertat de les preses i presos polítics, així com 

que es reparin els danys causats a les persones represaliades, a les seves famílies i 
als col·lectius dels quals formen part, i s’hauran de preveure mesures en relació a 
tots els responsables de la repressió de drets fonamentals.  

 
4. Fer una crida a la societat catalana i al teixit associatiu municipal a mobilitzar-se i 

donar suport a una amnistia que permeti l'alliberament de les preses i presos polítics, 
el retorn dels exiliats i la fi de totes les causes obertes per aquests motius, i 
encoratjar a tots els agents cívics, polítics i socials a reivindicar aquesta proposta a 
través d'un acord nacional per l'amnistia, l'autodeterminació i els drets civils i polítics.  

 
5. Comunicar aquest acord al Govern de la Generalitat de Catalunya, al Parlament de 

Catalunya, al Congrés dels Diputats, al Parlament Europeu i a l’Associació de 
Municipis per la Independència.” 
 

Resultat: Aprovat per 16 vots a favor i 5 vots en contra. 
 
Votació 
Els grups municipals d’ERC-AM-AM (9 regidors), Fem Masnou (3 regidors), JxCAT-
UNITS (3 regidors) i CUP-AMUNT (1 regidor), hi voten a favor. 
 
Els grups municipals del PSC-CP (3 regidors) i Cs (2 regidors), hi voten en contra. 
 
L’alcalde aixeca la sessió de la qual, com a secretari general, estenc aquesta acta i la 
certifico a l’efecte que en quedi constància degudament, la qual firma el president amb 
mi. 
 

 
 


