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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 21 de juliol de 
2022. 
 
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?pleno=20220922&punto=1 
 
S’aprova l’acta del Ple ordinari del 21 de juliol de 2022 per assentiment. 
 
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?pleno=20220922&punto=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?pleno=20220922&punto=3 
 
Es dona compte de la relació de decrets, tramitats electrònicament, que van del número 
2.017 de data 14 de juliol al número 2.551 de data 14 de setembre de 2022. 
 
4. - Donar compte de l'informe sobre el compliment dels terminis previstos de 
pagament de les obligacions de l’Ajuntament del Masnou corresponent al segon 
trimestre de 2022 i càlcul del període mig de pagament. 
 
Les intervencions corresponents a aquest punt de l’ordre del dia es troben enregistrades a la videoacta. Es poden 
consultar a l’enllaç següent: 
 

http://videoacta.elmasnou.cat?pleno=20220922&punto=4 
 

Acord:  
 
El tresorer de la corporació ret compte de l’informe, el qual literalment diu: 
 
“Antecedents 
 
Primer.- El que es disposa en el següent informe és d’aplicació a tots els pagaments 
efectuats com a contraprestació en les operacions comercials entre empreses i 
l’Ajuntament del Masnou. L’àmbit objectiu són les operacions comercials corresponents a 
despeses corrents en béns i serveis, i inversions. Per tant, no s’inclouen les operacions 
que no estan basades en una relació comercial, tals com les derivades d’una relació 
estatutària o de personal. El destinatari del pagament ha de ser una empresa i, en 
conseqüència, queden exclosos els que es produeixen entre diferents entitats del sector 
públic. 
 
Segon.- S’acompanya l’annex I, relatiu a les mesures de lluita contra la morositat, on hi 
consta la informació relativa als pagaments realitzats en el trimestre, i també les factures 
pendents de pagament al final del trimestre, d’acord amb el compliment dels terminis 
previstos en la Llei 15/2010, de 5 de juliol, amb indicació dels realitzats dins i fora del 
termini legal de pagament. En aquest annex també es detallen els interessos de demora 
pagats en el període si fos el cas. A l’annex I també hi consten aquelles factures que a 
finals de trimestre hagin transcorregut més de tres mesos des de la seva anotació en el 
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registre de factures i no s’hagin tramitat els corresponents expedients de reconeixement 
de l’obligació. 
 
Tercer.- S’acompanya l’annex II, on hi consta la mateixa informació que al punt anterior, 
però en format gràfic, i on es pot observar l’evolució de les principals magnituds relatives 
a l’informe sobre morositat en els últims un, dos i cinc anys. 
 
Quart.- S’informa sobre el compliment de la normativa vigent relativa al període mig de 
pagament a proveïdors d’acord amb el Reial Decret 635/2014, de 25 de juliol, que mesura 
el retard en el pagament del deute comercial en termes econòmics, com a indicador 
diferent respecte al període legal de pagament establert en la normativa relativa a les 
mesures de lluita contra la morositat (càlculs anteriors). Per al seu càlcul, actualment es 
té en compte el període transcorregut entre la data d’inici del còmput, que coincideix amb 
la data de reconeixement de l’obligació de la factura (data d’aprovació dels documents o 
certificacions) i la data del seu pagament material. 
 
Cinquè.- En relació amb els pagaments realitzats en el trimestre, i també les factures 
pendents de pagament al final del trimestre, d’acord amb el compliment dels terminis 
previstos en la Llei 15/2010, de 5 de juliol, amb indicació dels realitzats dins i fora del 
termini legal de pagament, també s’inclouen les dades corresponents a “Serveis 
Municipals del Masnou, Empresa Municipal, S.L.”, d’acord amb les dades proporcionades 
per la gerència d’aquesta empresa municipal. 
 
Sisè.- Sense perjudici de la seva possible presentació i debat en el Ple Municipal, aquest 
informe s’ha de remetre als òrgans competents del Ministeri d’Hisenda. 
 
Legislació aplicable 
 
 Article 4 de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la que s’estableixen mesures de 

lluita contra la morositat en les operacions comercials, modificat per l’article 33 de la 
Llei 11/2013, de 26 de juliol, de mesures de suport a l’emprenedor i d’estímul del 
creixement i de la creació de llocs de treball. 

 
 Article 198.4 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic. 
 
 Capítol II del Reial Decret 635/2014, de 25 de juliol, pel que es desenvolupa la 

metodologia de càlcul del període mig de pagament a proveïdors de les 
Administracions Públiques, modificat pel Reial Decret 1040/2017, de 22 de desembre. 

 
 D’acord amb allò previst en l’ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, les corporacions 

locals hauran de remetre al Ministeri d’Hisenda la informació relativa al seu període 
mig de pagament a proveïdors, referit al trimestre anterior. 

 
Conclusions 
 
Primer.- Per l’Ajuntament del Masnou els pagaments realitzats en el trimestre tenen un 
període mig de pagament (PMP) de 34,30 dies, que és el nombre promig de dies que van 
des de la data de registre de la factura per part del proveïdor fins a la data del seu 
pagament material. Aquesta xifra hauria de ser sempre inferior a 60 dies, tenint en 
compte allò previst en l’article 4.2 de la Llei 3/2004, segons el qual l’Administració té un 
període de 30 dies per verificar la conformitat dels béns o serveis rebuts, i 30 dies més 
per efectuar el pagament.  Per “Serveis Urbans del Masnou, Empresa Municipal, S.L.” els 
pagaments realitzats en el trimestre tenen un període mig de pagament (PMP) de 38,55 
dies. 
 
Segon.- Per l’Ajuntament del Masnou les factures pendents de pagament al final del 
trimestre tenen un període mig pendent de pagament (PMPP) de 13,56 dies, que és el 
nombre promig de dies que van des de la data de registre de la factura per part del 
proveïdor fins l’últim dia del trimestre. En el primer trimestre aquesta xifra sol ser més 
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elevada que en la resta de trimestres, degut a la necessitat de procedir a la liquidació 
pressupostària i realitzar la incorporació de romanents, abans de poder pagar les factures 
que van entrar a finals de l’exercici anterior. Per “Serveis Urbans del Masnou, Empresa 
Municipal, S.L.” les factures pendents de pagament al final del trimestre tenen un període 
mig pendent de pagament (PMPP) de 4,49 dies. 
 
Tercer.- Per l’Ajuntament del Masnou a finals d’aquest trimestre no consta cap factura de 
les quals hagi transcorregut més de tres mesos des de la seva anotació en el registre de 
factures i no s’hagi tramitat els corresponents expedients de reconeixement de l’obligació.  
 
Quart.- El període mig de pagament definit en el Reial Decret 635/2014 per l’actual 
trimestre és de 8,95 dies, segons el detall següent: 
 

Ràtio d’operacions pagades 8,94 dies 
Import d’operacions pagades 3.744.941,07 € 
  
Ràtio d’operacions pendents de pagament 11,03 dies 
Import d’operacions pendents de pagament 17.911,85 € 
  
Període mitjà de pagament de l’entitat 8,95 dies 

 
Cinquè.- El període mig de pagament definit en el Reial Decret 635/2014 té en compte el 
període transcorregut entre la data d’inici del còmput, que coincideix amb la data de 
reconeixement de l’obligació de la factura (data d’aprovació dels documents o 
certificacions) i la data del seu pagament material. 
 
Sisè.- Retre el present informe al Ple Municipal, al Ministeri d’Hisenda, i publicar-lo al 
portal de transparència de l’Ajuntament del Masnou.” 
 
Resultat: En resten assabentats. 
  
5. - Donar compte de l'informe d'Intervenció d'avaluació de compliment d'objectius 
de la LO 2/2012 respecte al seguiment del segon trimestre del pressupost 2022 amb 
motiu de la seva remissió al Ministeri d’Hisenda i Funció Pública. 
 
Les intervencions corresponents a aquest punt de l’ordre del dia es troben enregistrades a la videoacta. Es poden 
consultar a l’enllaç següent: 
 

http://videoacta.elmasnou.cat?pleno=20220922&punto=5 
 

Acord:  
 
“Primer. Donar compte informe d’Intervenció d’avaluació del compliment dels objectius de 
la LO 2/2012, de 27 d’abril d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, respecte 
al seguiment del segon trimestre del pressupost 2022, el qual es transcriu a continuació: 
 
“INFORME DE CONTROL PERMANENT NO PLANIFICABLE SOBRE L’AVALUACIÓ 
DE COMPLIMENT D’OBJECTIUS DE LA LO 2/2012, RESPECTE AL SEGUIMENT DEL 
SEGON TRIMESTRE DEL PRESSUPOST 2022 AMB MOTIU DE LA SEVA REMISSIÓ 
AL MINISTERI D’HISENDA 
 
Antecedents: 
 
Primer: 
La Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat 
financera, (en endavant LOEPSF), regula el principi de transparència com a base del 
funcionament de les Administracions Públiques, i per això resulta clau el rendiment de 
comptes i el control de la gestió econòmica per a contribuir a generar confiança en el 
correcte funcionament del sector públic. 
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L'article 6 de la LO 2/2012, de 27 d'abril, es recull el principi de transparència i que les 
Administracions Públiques subministraran tota la informació necessària per al compliment 
de les disposicions d'aquesta llei.  
Considerant que el desenvolupament reglamentari a què es refereix l’esmentat article de 
la LOEPSF, l’ha realitzat el Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, a través de 
l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, modificada per l’Ordre HAP/2082/2014, i en 
concret, sobre les obligacions trimestrals de subministrament d’informació, s’ha recollit a 
l’article 16. 
Els articles 14 i 16 de l’Ordre, sobre obligacions mensuals i trimestrals de 
subministrament d’informació de les Comunitats Autònomes i les Corporacions Locals, va 
entrar en vigor l’1 de gener de 2013, de conformitat amb la disposició transitòria única de 
l’Ordre. 
De conformitat amb el regulat a l’article 16 de l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, 
l’Ajuntament ha complert amb l’obligació de remissió de subministrament de la informació 
trimestral corresponent al segon trimestre de 2022, en temps i forma, el dia 30 d’abril de 
2022, havent-se tramès la totalitat de la informació requerida pel Ministeri d’Hisenda i 
Administracions Públiques a través de la plataforma telemàtica habilitada a l’”Oficina 
Virtual de les Entitats Locals” d’acord amb la informació obrant en aquest moment. 
 
Segon: 
El Consell de Ministres, de data 06 d’octubre de 2020, va aprovar un Acord per establir el 
límit de la regla de despesa no financera de l’Estat pel 2021 per tal d’assentar les bases 
per la reconstrucció social i econòmica del país amb una xifra que no admet una 
comparació homogènia amb exercicis anteriors amb el context de pandèmia en el es va 
elaborat.  
Així mateix, el mateix acord, contemplava la supressió de les regles fiscals en 2020 i 
2021, mesura extraordinària que es va adoptar, com s’ha dit, en un escenari de 
pandèmia, amb l’objectiu de posar a disposició del conjunt de les administracions 
públiques totes les eines possibles per fer front a l’emergència sanitària i al mateix temps, 
permetre una flexibilitat fiscal que permetés a la vegada, impulsar la recuperació 
econòmica i social. 
Per aquet motiu, el Govern va sol·licitar al Congrés l’apreciació de si Espanya es trobava 
en aquesta situació d’emergència que permetés adoptar les mesures excepcionals 
contemplades en la Constitució i en la Llei d’Estabilitat.  
El Congrés dels Diputats, en el Ple de 20 d’octubre de 2020, va apreciar aquesta situació. 
Posteriorment, el Consell de Ministres, de data 27 de juliol de 2021, va acordar sol·licitar 
al Congrés dels diputats l’apreciació de la situació d’emergència extraordinària prevista a 
l’article 135.4 de la Constitució, que comporta la pròrroga de la suspensió de les regles 
fiscals per a l’exercici 2022. 
El Congrés dels Diputats, en el Ple de 13 de setembre de 2021, ha apreciat aquesta 
situació. 
Com a conseqüència de la suspensió de les regles fiscals, les entitats locals poden fer ús 
dels seus romanents i contribuir així a la recuperació econòmica i social. No obstant això, 
es recomana destinar el romanent de tresoreria per a despeses generals al finançament 
de despeses de caràcter no recurrent atès que el romanent és un recurs no recurrent. 
Amb caràcter previ, cal tenir en compte els criteris generals d’utilització del romanent de 
tresoreria per despeses generals de signe positiu que es detallen a l’apartat 13 de la nota 
informativa de la Direcció General de Política Financera, Assegurances i Tresor, de 26 de 
gener de 2021 sobre el règim de tutela financera dels ens locals per a l’exercici 2021 i 
que són: 
 

1) Sanejament de les obligacions o devolucions d’ingressos pendents d’aplicar al 
pressupost. 
 

2) Compliment dels compromisos de despesa assumits per l’existència de romanents 
de crèdit incorporables. 

 
3) Compliment del termini legal de pagament a proveïdors 
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4) En darrer terme, es recomana destinar-ho a reduir endeutament en termes nets. 
 
La suspensió de les regles fiscals, per tant, no suposa que desaparegui la responsabilitat 
fiscal, motiu pel qual s’analitzen igualment en aquest informe. 
 
Tercer: 
Per tot el que s’ha exposat, es dona compte al Ple de la informació de l’execució del 
pressupost 2022, pel que fa al segon trimestre, en termes acumulats, comunicada pel 
compliment de les obligacions de subministrament d’informació previstes a la LOEPSF, 
d’acord amb els formularis remesos que s’adjunten com annexos a l’expedient d’on es 
desprenen les següents dades en relació al compliment de l’objectiu d’estabilitat, de la 
regla de la despesa i del límit del deute. 
 
Fonaments de dret: 
 Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat 

Financera 
 Ordre HAP/2082/2014, de 7 de novembre, per la que es modifica la Ordre 

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

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

 
Avaluació del compliment de l’objectiu d’Estabilitat Pressupostària: 
L’elaboració, aprovació i execució dels pressupostos i demés actuacions que afectin a les 
despeses i ingressos de les Entitats Locals hauran de realitzar-se sota el compliment del 
principi d’estabilitat pressupostària. 
L’objectiu d’estabilitat pressupostària, s’identifica amb una situació d’equilibri o superàvit 
computada, al llarg del cicle econòmic, en termes de capacitat de finançament d’acord 
amb la definició continguda al Sistema Europeu de Comptes Nacionals i Regionals (SEC-
10). 
L’avaluació del compliment de l’objectiu d’estabilitat amb motiu de la previsió de la 
liquidació del pressupost de 2022, una vegada realitzats els ajustaments SEC-10, que 
seguidament es detallen, presenta el següent resultat: 
 

Codi Manual Descripció 

Ajuntament 

Pressupost 

incial 

Prev 

liquidació 

GR000a III.1 Ajust per recaptació ingressos Capítol 1 -44.334,60 € 59.632,49 € 

GR000b III.1 Ajust per recaptació ingressos Capítol 2 212.011,26 € -512.987,26 € 

GR000c III.1 Ajust per recaptació ingressos Capítol 3 -128.121,59 € 58.773,07 € 

GR001   (+) Ajust per liquidació PTE - 2008   0,00 

    (+) Ajust per liquidació PTE - 2009   0,00 

    

(+) Ajust per liquidació PTE d'exercicis diferents a 2008 

y 2009 295.607,17 € 293.236,00 € 

GR003 III.8 Dividends i Participació en beneficis     

GR004 III.7 Ingressos per vendes d'accions (privatitzacions)     

GR006a III.3 Interessos   0,00 

GR006b   Diferències de canvi     

GR008   Adquisicions amb pagament aplaçat     

GR008a   Arrendament financer     

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

GR009   

Inversions realitzades per compta de la Corporació 

Local     
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GR010 III.5 

Inversions realitzades per la corporació local per 

compta d'altre Administració Pública     

GR012 III.12 Aportacions de capital a empreses públiques   0,00 

GR013 III.13 

Assumpció i cancel·lació de deutes d'empreses 

públiques     

GR014 III.14 

Despeses realitzades en l'exercici i pendents 

d'aplicació al pressupost corrent.   
63.533,53 

GR015   Ajust per grau d'execució de despesa 568.296,24 0,00 

GR016 III.9 Ingressos obtinguts del pressupost de la Unió Europea     

GR017 III.10 Operacions de permuta financera (SWAPS)     

GR018 III.11 Operacions de reintegrament i execució d'avals     

GR019   Préstecs     

GR020   

Devolucions d' ingressos pendents d'aplicar a 

pressupost   0,00 

GR021 III.6 

Consolidació de transferències amb altres 

Administracions Públiques     

GR099   Altres (1)     

    TOTAL AJUSTOS 903.458,47 -37.812,17 

 
En conseqüència, el resultat és de capacitat de finançament segons detall: 
 

Concepte 
Pressupost 

inicial 

Previsió 

liquidació 

INGRESSOS NO FINANCERS 26.368.827,05 26.786.769,04  

DESPESES NO FINANCERES 27.077.079,00 26.742.434,82  

SALDO OPERACIONS NO FINANCERES -708.251,95  44.334,22  

AJUSTOS SEC ESTABILITAT 903.458,47  -37.812,17  

AJUSTOS PER OPERACIONS INTERNES   0,00  

CAPACITAT (+) / NECESSITAT (-) 

FINANÇAMENT SEC 
195.206,52  6.522,05  

 
Avaluació del compliment de la Regla de la despesa 
 
No s’avalua el compliment de la Regla de la despesa d’acord amb la LO 2/2012 al 
suspendre’s les regles fiscals per l’exercici 2022, per acord del Consell de Ministres de 27 
de juliol de 2021 i tenint en compte l’Acord del Congrés dels Diputats de 13 de setembre 
de 2021. 
 
Avaluació del nivell de deute viu al final del període. 
 
Per últim, s’informa sobre el nivell de deute viu al final del període, que es situa en:  
 
Deute viu al final del període 6.886.274,64 € 
DRN de cap. 1 a 5  25.718.051,01 € 

Ràtio endeutament 26,78% 

Límit  ≤110% 
 
Conclusió  
 
Per tant, la previsió és de compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària i el nivell de 
deute, en el marc de previsió d’execució pressupostària de l’exercici 2022.  
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Pel que fa a la Regla de la despesa, no s’avalua el seu compliment d’acord amb la LO 
2/2012 al suspendre’s les regles fiscals per l’exercici 2022 com s’ha exposat 
anteriorment.” 
 
Segon. Donar compte de la comunicació de les dades sobre l’execució del segon 
trimestre del pressupost 2022 al Ministeri d’Hisenda i Funció Pública, dintre del termini 
establert, que és el 31 de juliol de 2022.” 
 
Resultat: En resten assabentats. 
  
6. - Aprovació inicial de l'expedient 15/2022 de Modificació de Crèdit en la modalitat 
de Suplement de Crèdit finançada amb Romanent de Tresoreria. 
 
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?pleno=20220922&punto=6 
 

Acord:  
 
“Els suplements de crèdit es regulen a l’article 177 del RD Legislatiu 2/2004, de 5 de 
març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals i als 
articles 35 al 38 del Reial Decret 500/90, de 20 d’abril, que desenvolupa el Capítol 1r, 
Títol IV, en matèria de Pressupostos. 
 
De conformitat amb l’article 177 de l’esmentat Reial Decret Legislatiu 2/2004, els mitjans 
o recursos que han de finançar el suplement de crèdit són: el romanent líquid de 
tresoreria, nous o majors ingressos efectivament recaptats que els previstos al 
Pressupost o anul·lació o baixa de crèdits d’altres partides del pressupost no 
compromeses, les dotacions de les quals es considerin deduïbles sense pertorbació del 
servei. 
 
L’Ajuntament del Masnou va presentar una sol·licitud de finançament per al projecte 
“Cobertes i plaques fotovoltaiques de la piscina municipal i del pavelló Ricky Rubio” 
(2022/2/UB/6) en el marc de la convocatòria del Pla únic d’obres i serveis de Catalunya 
(PUOSC) per al període 2020-2024, per un import de 314.600,00 €. 
 
La subvenció atorgada va ser per un import de 125.732,89 €. El finançament restant, per 
la quantitat de 188.867,11 € provenia del Programa general d’inversions (PGI) de la 
Diputació de Barcelona, fins sumar els indicats 314.600,00 €. 
 
D’acord amb la memòria tècnica redactada, el nou projecte executiu te una despesa total 
de 115.371,75 €.  
 
L’Ajuntament del Masnou ha comunicat la modificació del projecte i ha sol·licitat el 
finançament amb càrrec al PUOSC per import de 57.685,87 €. El finançament del 
PUOSC no pot excedir del 50% del cost del projecte i almenys un 5% ha d’estar finançat 
per fons propis municipals. 
 
L’annex d’inversions del pressupost per a l’exercici 2022 contemplava aquest projecte per 
un import total de 314.600,00€ i el seu cofinançament amb el PGI de la Diputació de 
Barcelona (188.867,11 €) i el PUOSC de la Generalitat de Catalunya (125.732,89 €). Vist 
el nou projecte executiu, i els requeriments de finançament del PUOSC, així com la 
possibilitat de destinar els fons del PGI a altres actuacions d’inversió, requereixen dotar 
de fons propis al projecte i modificar les fonts de finançament del mateix.   
 
D’altra banda, d’acord amb l’art 35 RD 500/1990, de 20 d’abril, i amb la memòria 
d’alcaldia, hi ha diverses despeses específiques i determinades que no poden demorar- 
se fins a l’exercici 2023 i per a les quals el crèdit pressupostari previst resulta insuficient i 
no pot ser objecte d’ampliació, tal i com s’explica en l’ esmentada memòria de l’alcaldia. 
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Vista la liquidació del Pressupost de l’Ajuntament del Masnou de l’exercici 2021 amb un 
romanent de tresoreria per a despeses generals positiu per import 9.370.623,98 euros, 
restant disponible, una vegada descomptades les modificacions de crèdit 01/2022, 
02/2022, 03/2022, 05/2022, 06/2022 , 10/2022, 11/2022 i 13/2022 un romanent de 
tresoreria de 3.786.522,13 euros. 
 
Vist l’informe de la Intervenció municipal 
 
Atès que la proposta de modificació ha d’ésser sotmesa a l’aprovació del Ple de 
l’Ajuntament. 
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Serveis Generals amb data 14 
de setembre de 2022. 
 
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 la modificació de crèdit 15/2022 sota la modalitat de  
suplement de crèdit finançat amb romanent de tresoreria per a despeses generals segons 
el detall següent: 
 
SUPLEMENT DE CREDIT 
 
SUPLEMENT DE CRÈDIT DESPESES     

Aplicació Descripció Projecte Import  

UB.34200.63200 Cobertes piscina i pavelló esports 
2022/2/UB/6 Inversions equipaments 
esportius 

61.191,25 € 

MS.93300.21200 Mant. i conservació edif polivalents  20.000,00 € 

SC 13000 22103 Combustibles vehicles Policia    4.000,00 € 

  TOTAL DESPESES   85.191,25 € 

    
SUPLEMENT DE CRÈDIT INGRESSOS     

Aplicació Descripció   Import 

87000 Romanent per Despeses Generals  85.191,25 € 

  TOTAL INGRESSOS   85.191,25 € 

 
Segon.- Modificar el projecte 2022/2/UB/6 inversions equipaments esportius de l’Annex 
d’Inversions 2022 ajustat al seu finançament: 
 

Import total del projecte:             118.877,12 € 
Finançament PUOSC:                  57.685,87 € 
Finançament recursos propis:      61.191,25 € 

 
Tercer.- Exposar al públic aquest acord pel termini de quinze dies a la Intervenció 
municipal de l’Ajuntament, mitjançant un edicte al BOP i a l’e-tauler de la corporació per 
ral que els interessats puguin examinar i presentar reclamacions. 
 
Aquest acord es considerarà definitiu si no s’hi produeixen reclamacions en contra durant 
el termini d’exposició pública, i entrarà en vigor en l’exercici al qual es refereix, quan 
s’hagi complert el que disposen l’article 112.3 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de 
les bases de règim local, i l’article 169 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel 
qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.” 
 
Resultat: Aprovat per 14 vots a favor i 7 vots d’abstenció. 
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Votació 
Els grups municipals d’ERC-AM-AM (9 regidors), PSC-CP (3 regidors) i Cs (2 regidors), hi 
voten a favor.  
 
Els grups municipals de Fem Masnou (3 regidors), JxCAT-UNITS (3 regidors) i CUP-
AMUNT (1 regidora), s’abstenen. 
 
7. - Resolució al·legacions i aprovació definitiva del Reglament Orgànic Municipal 
(ROM). 
 
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?pleno=20220922&punto=7 
  
Resultat: Retirat de l'ordre del dia.  
 
8. - Aprovació de l'acta de les operacions de delimitació entre els termes 
municipals del Masnou i Alella. 
 
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?pleno=20220922&punto=8 
 

Acord:  
 
“En data 8 d’abril de 2022 la Generalitat de Catalunya va comunicar l’inici de les 
operacions de delimitació dels termes municipals del Masnou i Alella. 
 
Les operacions de delimitació les han dut a terme representants d’ambdues 
administracions municipals i de la Generalitat de Catalunya els dies 5 i 15 de juliol de 
2022, amb l’assistència dels veïns que van comparèixer. En aquesta darrera reunió es va 
aixecar l’acta de les operacions de delimitació, en data 15 de juliol de 2022. 
  
L’acta de les operacions de delimitació del dia 15 de juliol de 2022, s’ha de sotmetre a 
aprovació per part del Ple, amb el quòrum de la majoria absoluta del nombre legal de 
membres de la corporació d’acord amb l’article 33.4 del Decret 244/2007, de 6 de 
novembre, pel qual es regula la constitució i demarcació territorial dels municipis, de les 
entitats municipals descentralitzades i de les mancomunitats de Catalunya.  
 
En data 4 d’agost de 2022 l’arquitecte municipal ha emès informe sobre la delimitació. 
 
En data 4 d’agost de 2022 el secretari ha emès informe relatiu al procediment a seguir. 
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Serveis Generals amb data 14 
de setembre de 2022. 
 
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 l’acta de les operacions de delimitació entre els termes municipals del 
Masnou i Alella del dia 15 de juliol de 2022.  
 
Segon. Comunicar aquest acord a l’Ajuntament d’Alella i a la Direcció General 
d’Administració Local del Departament de Governació i Relacions Institucionals.” 
 
Resultat: Aprovat per 18 vots a favor i 3 vots d’abstenció. 
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Votació 
Els grups municipals d’ERC-AM-AM (9 regidors), PSC-CP (3 regidors), JxCAT-UNITS (3 
regidors), Cs (2 regidors) i CUP-AMUNT (1 regidora), hi voten a favor.  
 
El Grup Municipal de Fem Masnou (3 regidors), s’absté. 
 
9. - Verificació del Text refós de la Modificació Puntual del Pla General d’Ordenació 
en l’àmbit del carrer de Can Mandri i de la parcel·la delimitada pels carrers 
d’Almeria, del Berguedà i de Pol·lacra Goleta Constanza. 
 
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?pleno=20220922&punto=9 
 

Acord:  
 
“Amb data 21 de juliol de 2021 es va aprovar inicialment la modificació puntual del Pla 
General d’Ordenació Urbana en l’àmbit del carrer de Can Mandri i de la parcel·la 
delimitada pels carrers d’Almeria, del Berguedà i de Pol·lacra Goleta Constanza 
redactada pel despatx Hèlix Arquitectes Associats, SLP, per encàrrec de l’Ajuntament del 
Masnou amb els objectius següents:  
 

 Establir l'ordenació detallada a la parcel·la situada als carrers d'Almeria, del 
Berguedà i de la Pollacra Goleta Constança per situar el sostre per habitatge de 
protecció oficial previst a l'àmbit del PMU-1 "carrer Almeria". 
 

 Eliminar la doble qualificació 11hp/5a de la parcel·la  delimitada pels carrers 
d'Almeria, del Berguedà i de la Pollacra Goleta Constança destinant 624,00m²  a 
habitatge protegit (11hp) i 1.282,50m² d’equipament (5a). 
 

 Modificar la qualificació de part dels sòls no edificables amb qualificació 11b 
(volumetria definida), de l'illa delimitada pels carrers de Terol, de Montserrat Roig, 
dels Ametllers i de la Pollacra Goleta Constança d'acord amb el conveni de cessió 
subscrit amb les diferents comunitats de propietaris de l'illa per tal de destinar-los 
a zona verda i vial. 

 
El resultat de la Modificació és un canvi de qualificació de 1.402,00m² de sòl de 
qualificació de volumetria definida (clau 11b) a 624,29 m² de sòl de zona verda 
(clau 4) i de 777,71m² de vial (clau 1c). 
 

 Situar la cessió per a espais lliures prevista en el PMU-1 "carrer Almeria" en part 
de l'àmbit de cessió de les diferents comunitats de propietaris de l'illa delimitada 
pels carrers de Terol, de Montserrat Roig, dels Ametllers i de la Pollacra Goleta 
Constança per així dotar aquest 624m² de zona verda de més qualitat. 

 
Després d’estar sotmesa a informació pública durant el termini d’un mes, durant el qual 
no es van presentar al·legacions, amb data 21 d’octubre de 2021 es va aprovar 
provisionalment i es va trametre a la Comissió Territorial d’Urbanisme de l’Arc Metropolità 
de Barcelona per a la seva aprovació definitiva.  
 
Amb data 7 de març de 2022 el referit organisme va acordar suspendre la tramitació de la 
referida modificació, fins que, mitjançant un text refós, verificat per l’òrgan que havia 
atorgat l’aprovació provisional de l’expedient i diligenciat, s’incorporessin un conjunt de 
prescripcions. 
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El Ple de l’Ajuntament, per acord de data 19 de maig de 2022 va verificar el text refós i es 
va trametre a la Comissió Territorial d’Urbanisme de l’Arc Metropolità de Barcelona la 
qual, per acord de data 18 de juliol de 2022 va resoldre mantenir suspesa la tramitació de 
la Modificació puntual del Pla general d'ordenació urbana en l'àmbit del carrer de Can 
Mandri i de la parcel·la delimitada pels carrers d'Almeria, del Berguedà i de Pol·lacra 
Goleta Constanza del Masnou, fins que, mitjançant un text refós, verificat per l’òrgan que 
va atorgar l’aprovació provisional de l’expedient i diligenciat, s’incorporessin les 
prescripcions següents: 
 

1.1.Cal corregir l’error detectat als alçats normatius del plànol p.04 relatius a la 
façana del carrer del Berguedà (a l’alçat independent propi d’aquest carrer i també 
a l’alçat conjunt que desenvolupa les tres façanes) consistent en indicar que 
l’edificació en planta baixa pot arribar fins al límit de la qualificació clau 11hp 
sense respectar el pati de separació. 

 
El despatx Hèlix Arquitectes Associats, SLP va redactar un nou text refós, en relació amb 
el qual, amb data 5 de setembre de 2022, l’arquitecte municipal ha emès informe en el 
qual manifesta textualment el següent:  
 
“L’objectiu principal d’aquest informe es posar de manifest les modificacions efectuades 
per donar resposta a l’acord de la Comissió d’Urbanisme de l’Arc Metropolità de 
Barcelona celebrada en la sessió de 18 de juliol de 2022. 
 
OBJECTE I ÀMBIT D’ESTUDI 
 
La modificació proposada té el següent objectiu principal: 
 
- Establir l'ordenació detallada a la parcel·la situada als carrers d'Almeria, del 

Berguedà i de la Pol·lacra Goleta Constança per situar el sostre per habitatge de 
protecció oficial previst a l'àmbit del PMU-1 "carrer Almeria". 

 
- Modificar la qualificació de part dels sòls no edificables de l'illa delimitada pels 

carrers de Terol, de Montserrat Roig, dels Ametllers i de la Pol·lacra Goleta 
Constança d'acord amb el conveni de cessió subscrit amb les diferents comunitats 
de propietaris de l'illa. 

 

- Situar la cessió per a espais lliures prevista en el PMU-1 "carrer Almeria" en part 
de l'àmbit de cessió de les diferents Comunitats de propietaris de l'illa delimitada 
pels carrers de Terol, de Montserrat Roig, dels Ametllers i de la Pollacra Goleta 
Constança. 

 

La Modificació puntual del PGO serà d’aplicació a un àmbit físicament discontinu. Per una 
banda afecta a part dels sòls no edificables de l'illa delimitada pels carrers de Terol, de 
Montserrat Roig, dels Ametllers i de la Pollacra Goleta Constança, de superfície total 
1.402,00 m2. D'altra banda,la modificació afecta la totalitat de la parcel·la delimitada com 
a PMU-1, situada als carrers d'Almeria, del Berguedà i de la Pollacra Goleta Constança, 
de superfície 1.906,50 m2.  
 
La modificació afecta un total de 3.308,50 m2.  
 
La proposta suposa qualificar 624m2de Zona de volumetria definida de protecció oficial, 
clau 11hp, amb un sostre de 2.116 m2 i destinar a equipaments públic, clau 5a, la resta 
de la parcel·la situada als carrers d'Almeria, del Berguedà i de la Pollacra Goleta 
Constança. D’altra banda, dins de l'illa delimitada pels carrers de Terol, de Montserrat 
Roig, dels Ametllers i de la Pol·lacra Goleta Constança, es proposa modificar la 
qualificació urbanística de 624,29 m2, que passarien a qualificar-se com a espais lliures, 
clau 4 i de 777,71 m2, que passarien a la xarxa viària secundària, clau 1c. 
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Per tant, la modificació suposa un canvi de la qualificació urbanística en un total de 
1.402,00 m2.  
 
La resta de superfície afectada, no es veu alterada més enllà d'establir l'ordenació del 
PMU-1 "carrer Almeria" amb les mateixes condicions de desenvolupament del 
planejament vigent sense necessitat de redactar l'instrument de planejament derivat, 
passant a sòl urbà consolidat. 
 
ACORD DE LA CTU I ESMENES AL MATEIX 
 
El text refós de la modificació puntual del Pla general dóna compliment a l’acord de la 
Comissió Territorial tal com a continuació s’exposa: 
 
1.1 Cal corregir l’error detectat als alçats normatius del plànol p.04 relatius a la façana del 

carrer del Berguedà (a l’alçat independent propi d’aquest carrer i també a l’alçat 
conjunt que desenvolupa les tres façanes) consistent en indicar que l’edificació en 
planta baixa pot arribar fins al límit de la qualificació clau 11hp sense respectar el pati 
de separació. 
 

En el text refós es corregeix l’error detectat als plànols d’alçat, respectant la separació 
normativa del pati. 
 
CONCLUSIÓ 
 
S’informa favorablement el document Text Refós de la Modificació Puntual del 
Planejament General d’Ordenació Urbana del Masnou en l’àmbit del carrer de Can 
Mandri i de la parcel·la delimitada pels carrers d’Almeria, del Berguedà i de la Pol·lacra 
Goleta Constanza, i les modificacions que aquest planteja resolent l’acord de la Comissió 
d’Urbanisme de l’Arc Metropolità de Barcelona celebrada en la sessió de 18 de juliol de 
2022, i es proposa la seva aprovació.” 
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Territori amb data 14 de 
setembre de 2022. 
 
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.- Verificar el Text Refós de la modificació puntual del Pla General d’Ordenació 
Urbana en l’àmbit del carrer de Can Mandri i de la parcel·la delimitada pels carrers 
d’Almeria, del Berguedà i de Pol·lacra Goleta Constanza, un cop s’han introduït les 
prescripcions contingudes en l’acord adoptat per la Comissió Territorial d’Urbanisme de 
Barcelona en sessió celebrada el dia 18 de juliol de 2022, d’acord amb el que consta en 
l’informe emès per l’arquitecte municipal amb data 5 de setembre de 2022.  
 
SEGON.- Trametre el text refós de la referida modificació del Pla General a la Comissió 
Territorial d’Urbanisme de l’Arc Metropolità de Barcelona, als efectes de la seva aprovació 
definitiva.” 
 
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 regidora), hi voten a favor. 
 
Els grups municipals de Fem Masnou (3 regidors) i JxCAT-UNITS (3 regidors), 
s’abstenen. 
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10. - Primera pròrroga del conveni de delegació de competències entre 
l'Ajuntament del Masnou i el Consell Comarcal del Maresme per a la prestació del 
servei en matèria de recollida i transports residus municipals. 
 
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?pleno=20220922&punto=10 
 

Acord:  
 
“En data 2 de setembre de 2022, el tècnic de Manteniment i Via Pública ha emès un 
informe favorable a la 1a pròrroga del conveni de delegació de competències entre 
l'Ajuntament del Masnou i el Consell Comarcal del Maresme, per a la prestació del servei 
en matèria de recollida i transports de residus municipals, que transcrit literalment diu:  
 
“Exposició de fets  
 

1. L’Ajuntament del Masnou és titular de les competències pròpies en matèria de 
gestió dels residus sòlids urbans, d’acord amb l’article 25.2.b) de la Llei 7/85, de 2 
d’abril, reguladora de les Bases de règim local, i ha de prestar el servei de 
recollida de residus, recollit en l’article 26.1 a) com a serveis obligatoris en tots el 
municipis.  
 

La legislació sectorial que cal tenir en compte està constituïda per:  
 

 Decret legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el text refós de la 
llei reguladora dels residus.  

 Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus y sòls contaminats.  
 Directiva 2008/98/CE del Parlament Europeu i del Consell de 19 de 

novembre de 2008 sobre els residus.  
 

2. El 20 de setembre de 2018, el Ple de l’ajuntament del Masnou va aprovar la 
delegació de la competència al Consell Comarcal del Maresme per la prestació 
del servei en matèria de recollida i transport de residus, per la gestió dels residus 
municipals de paper i cartró recollits porta a porta als grans productors, i el 
conveni de delegació de competències entre el Consell Comarcal del Maresme i 
l’ajuntament del Masnou per la prestació d’aquest servei.  

 
3. Per tal de finançar les competències delegades, l’Ajuntament assigna inicialment 

una aportació econòmica de 9.734,20 € per l’any 2018, IVA inclòs, que respon als 
serveis inclosos al Pla de gestió del servei, amb càrrec a la partida pressupostària 
MS.16210 46500 Recollida comercial paper.  

 
4. Per l’any complet 2019, segons el pressupost descrit al punt 6 del Pla de Gestió 

del Servei, el preu del servei anual és de 58.405,15 € IVA inclòs, que es pagarà 
en 12 mensualitats de 4.867,10 € IVA inclòs, amb càrrec a la partida 
pressupostària MS.16210 46500 Recollida comercial paper.  

 
5. Durant l’any 2020 els preus unitaris del servei prestat s’actualitzen de mutu acord. 

El cost anual del servei per l’any 2020 és de 60.288,38€ IVA inclòs, que es pagarà 
en 12 mensualitats de 5.024,03 Eur IVA inclòs, que suposa un increment de 
1.883,23€ respecte el cost anual l´any 2019 , amb càrrec a la partida 
pressupostària MS.16210 46500 Recollida comercial paper.  

 
6. Durant els anys 2021 i 2022 no es registren modificacions de cost del servei. A 

data d’aquest informe el cost anual segueix vigent de manera ordinària amb 
60.288,38 Eur IVA inclòs, amb càrrec a la partida pressupostària MS.16210 46500 
Recollida comercial paper. 
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7. Aquesta delegació de competències te una vigència de 4 anys. En qualsevol 

moment, abans de la finalització del termini establert de vigència del conveni, es 
podrà acordar expressament la seva pròrroga per un període de fins a quatre anys 
addicionals, aprovats per períodes d’anys naturals, que han de ser acordats per 
l’òrgan competent de cadascuna de les entitats signants.  

 
8. A dia 17 d’agost de 2022 es demana aquest informe tècnic per que existeix interès 

per ambdós parts de realitzar una 1a addenda de pròrroga del conveni.  
 

9. L’empresa delegada que executa la operativa de recollida de residus que estableix 
el Conveni, està executant aquest servei satisfactòriament, acomplint el conveni 
signat, així com totes les clàusules subscrites al Conveni aprovat.  

 
10. El servei que contempla i es presta en aquest conveni es necessari per donar 

cobertura al correcte servei de recollida comercial de paper i cartró al Masnou per 
grans productors, fent-se necessària la seva pròrroga. 

 
Propostes  
 

1. Aprovar la 1a pròrroga de la delegació de competències al Consell Comarcal del 
Maresme per la gestió dels residus municipals de paper i cartró recollits porta a 
porta als grans productors. L’exercici d’aquesta competència implicarà que el 
Consell realitzi la gestió de recollida i transport fins al gestor autoritzat.  
 

2.  Aprovar aquesta 1a pròrroga per fer-la efectiva del 8 d’octubre de 2022 fins al 7 
d’octubre de 2023.  

 
3. Donar continuïtat durant el període de 1a pròrroga al Conveni Aprovat amb les 

clàusules subscrites el dia 8 d’octubre de 2018, incloent les modificacions de 
preus unitaris pactades. 

 
4. Autoritzar i disposar la despesa per un import de 60.288,38€ IVA inclòs a favor del 

Consell Comarcal del Maresme amb CIF P5800008D, corresponent a la prestació 
del servei de recollida i transport de residus de paper i cartró recollits porta a porta 
als grans productors, amb càrrec a l’aplicació pressupostaria “MS.16210 46500 
Recollida comercial paper”, i distribuïda en els següents exercicis: 13.874,59 Eur 
del 8 d’octubre de 2022 fins 31 de desembre de 2022 i 46.413,79 Eur de l´1 de 
Gener de 2023 fins 7 d’octubre de 2023.  

 
5.  Declarar la plurianualitat de la despesa i adoptar el compromís de dotar els 

pressupostos dels exercicis corresponents del crèdit adequat i suficient per 
atendre les despeses que se’n deriven.” 

 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Territori amb data 14 de 
setembre de 2022. 
 
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 1a addenda de pròrroga del conveni de delegació de competències 
entre l'Ajuntament del Masnou i el Consell Comarcal del Maresme, per a la prestació del 
servei en matèria de recollida i transports de residus municipals per al període comprès 
entre el 8 d’octubre de 2022 i el 7 d’octubre de 2023.  
 
Segon. Aprovar aquesta 1a pròrroga per fer-la efectiva del 8 d’octubre de 2022 fins al 7 
d’octubre de 2023. 
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Tercer. Autoritzar i disposar la despesa per un import de 60.288,38€ IVA inclòs a favor 
del Consell Comarcal del Maresme amb CIF P5800008D, corresponent a la prestació del 
servei de recollida i transport de residus de paper i cartró recollits porta a porta als grans 
productors, amb càrrec a l’aplicació pressupostaria “MS.16210 46500 Recollida comercial 
paper”, i distribuïda en els següents exercicis:  
 

a. 13.874,59 € del 8 d’octubre de 2022 fins 31 de desembre de 2022 
b. 46.413,79 € de l´1 de Gener de 2023 fins 7 d’octubre de 2023 

 
Quart. Declarar la plurianualitat de la despesa i adoptar el compromís de dotar els 
pressupostos dels exercicis corresponents del crèdit adequat i suficient per atendre les 
despeses que se’n deriven.  
 
Cinquè. Comunicar aquest acord al Consell Comarcal del Maresme.  
 
Sisè. Facultar l’alcalde per a que en nom i representació de l’Ajuntament subscrigui la 
referida addenda.” 
 
Resultat: Aprovat per 17 vots a favor i 4 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. 
 
Els grups municipals de Fem Masnou (3 regidors) i CUP-AMUNT (1 regidora), 
s’abstenen. 
 
11. - Contesta de l'Equip de Govern als precs i les preguntes de la sessió anterior. 
 
Les intervencions corresponents a aquest punt de l’ordre del dia es troben enregistrades a la videoacta. Es poden 
consultar a l’enllaç següent: 
 

http://videoacta.elmasnou.cat?pleno=20220922&punto=11 
 
12. - Precs i preguntes adreçats a l'Equip de Govern. 
 
Les intervencions corresponents a aquest punt de l’ordre del dia es troben enregistrades a la videoacta. Es poden 
consultar a l’enllaç següent: 
 

http://videoacta.elmasnou.cat?pleno=20220922&punto=12 
 
13. - Declaració institucional presentada pel Grup Municipal de Cs sol·licitant 
mesures urgents per a l'aprovació d'un pla de reindustrialització de la fàbrica tèxtil 
que pertany a Nextil Group (antiga DOGI). 
 
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?pleno=20220922&punto=13 
 

Acord:  
 
“El pasado 29 de junio de 2022 nos despertábamos con la noticia de que el grupo textil 
Nextil -la antigua Dogi- anunciaba el cierre de su fábrica de Masnou, con unos 72 
trabajadores, porque según ésta, no se habían podido solventar los problemas técnicos 
que arrastraba desde hace años y por la dificultad de trasladar a los clientes el 
incremento de los costes de materias primas y energía, lo que venía afectando a la 
rentabilidad.  
 
Sin entrar a valorar la realidad de los argumentos esgrimidos por la empresa para 
justificar el cierre de dicha fábrica, pues ello corresponde a la autoridad laboral que 
decida sobre el Expediente de Regulación de Empleo, nuestro grupo se muestra muy 
preocupado por la pérdida de tantos puestos de trabajo, el futuro de estos trabajadores y 
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sus familias, en especial de los más vulnerables, así como el destino de unas 
instalaciones que pueden convertirse en “barco fantasma” si no se realiza una actuación 
urgente.  
 
Es por ello que creemos necesario que se impulse un Plan de transformación y 
reactivación industrial en Masnou que tenga como finalidades principales la retención, 
consolidación y crecimiento de la industria, y muy especialmente, en conseguir atraer a 
las aún instalaciones de Nextil Group de Masnou una nueva industria en la que tengan 
preferencia los trabajadores que en breve verán extinguidos sus contratos laborales.  
 
Por todos estos motivos expuestos, el Grupo Municipal de Ciutadans (Cs) en el 
Ayuntamiento de El Masnou propone la adopción de los siguientes acuerdos: 
 
1.- Instar al Departamento de Empresa y Trabajo para que formule un plan concreto de 
reindustrialización para Masnou que tenga, entre otros objetivos, la búsqueda de algún 
operador industrial que pueda instalarse en la fábrica que actualmente ocupa Nextil 
Group en Masnou. 
 
2.- Instar al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, con domicilio a efectos de 
notificaciones en Paseo de la Castellana, núm. 160, 28046 Madrid, para que dentro del 
Programa de Ayudas para Actuaciones de Reindustrialización, fomente en nuestro 
municipio una inversión tanto en infraestructuras industriales como en iniciativas 
empresariales de carácter productivo para las aún instalaciones de Nextil Group, todo ello 
dentro del Programa Reindus que concede préstamos para la creación de nuevos 
establecimientos industriales, su traslado, mejoras y modificaciones en las líneas de 
producción y para la implementación productiva de tecnologías de la "Industria 
Conectada 4.0".  
 
3.- Que se publique la presente declaración institucional y sus acuerdos mediante los 
canales habituales de comunicación del Ayuntamiento, tales como Twitter, Facebook y 
otras redes sociales, página web y la revista Masnou Viu.” 
 
Resultat: Aprovat per 21 vots a favor. 
 
Votació 
Els grups municipals d’ERC-AM-AM (9 regidors), PSC-CP (3 regidors), Fem Masnou (3 
regidors), JxCAT-UNITS (3 regidors), Cs (2 regidors) i CUP-AMUNT (1 regidora), hi voten 
a favor. 
 
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. 
 
 


