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Assistència 

 
President: 
Sr. Jaume Oliveras i Maristany, Alcalde (ERC-AM-AM) 
 
Tinents i tinentes d’alcalde: 
Sra. Sílvia Folch Sánchez, tinenta d’alcalde primera (ERC-AM-AM) 
Sr. Ernest Suñé Nicolás, tinent d’alcalde segon (PSC-CP) 
Sr. Ricard Plana Artús, tinent d’alcalde tercer (ERC-AM-AM) 
Sra. Maria Llarás Vázquez, tinenta d’alcalde quarta (PSC-CP) 
Sra. Cristina Ramos Santamaria, tinenta d’alcalde cinquena (ERC-AM-AM) 
Sra. Anna Torrijos López, tinenta d’alcalde sisena (ERC-AM-AM) 
 
Regidors: 
Sr. Sergio González Fernández, regidor (ERC-AM-AM) 
Sra. Neus Tallada Moliner, regidora (ERC-AM-AM) 
Sr. Albert Alfaro Giró, regidor (ERC-AM-AM) 
Sra. Yulay Martínez Castillo, regidora (ERC-AM-AM)                     
 
Sra. Neus Villarrubia del Valle, regidora (Fem Masnou)  
Sr. Amadeu Quintana Jolonch, regidor (Fem Masnou) 
Sra. Isabel Redaño Andrés, regidora (Fem Masnou) 
 
Sra. Mònica González Huerva, regidora (PSC-CP) 
 
Sr. Romà López Bolart, regidor (JxCAT-UNITS)  
Sra. Meritxell Blanch Daura, regidora (JxCAT-UNITS)  
Sr. Ivan Ollé i Llopis, regidor (JxCAT-UNITS)  
 
Sr. Francisco Avilés Salazar, regidor (Cs) 
Sra. Stella Parodi Barriga, regidora (Cs)       
 
Sra. Mireia Noy Oliveras, regidora (CUP-AMUNT) 
 
Secretari general:  
Sr. Gustau Roca Priante 
 
Interventora: 
Sra. Maria Teresa Fernández Hinojosa         
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La presidència obre l’acte, s’hi despatxen els assumptes inclosos en l'ordre del dia tramès 
juntament amb la convocatòria i s’hi adopten els acords següents. 
 
1. - Aprovació, si escau, de l'esborrany de l'acta del Ple ordinari del 16 de desembre 
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_202201270946080200_FH.mov&topic=1 
 

S’aprova l’acta del Ple ordinari del 16 de desembre de 2021 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?meeting=video_202201270946080200_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_202201270946080200_FH.mov&topic=3 

 
Es dona compte de la relació de decrets, tramitats electrònicament, que van del número 
2.550 de data 9 de desembre al número 2.768 de data 30 de desembre de 2021, i del 
número 1 de data 4 de gener al número 67 de data 19 de gener de 2022. 
 
Resultat: En resten assabentats. 
 
4. - Donar compte de la xifra oficial de població resultant de la revisió del padró 
municipal referida a 1 de gener 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_202201270946080200_FH.mov&topic=4 

 
Acord: 
 
“Únic. Donar compte de la xifra oficial de població resultant de la revisió del padró 
municipal d’habitants referida a 1 de gener de 2021, que ha estat comunicada per la 
Delegació Provincial del Instituto Nacional de Estadística (INE) a Barcelona en data 
d’entrada a l’Ajuntament 25 de novembre de 2021. 
 
La xifra oficial de població al Masnou a 1 de gener de 2021 és 23.848 habitants. 
 
Aquesta xifra ha estat elevada al Govern d’Espanya per l’INE i publicada, dins del resum 
provincial i per comunitats autònomes, en el BOE número 306 de data 23 de desembre 
de 2021, mitjançant el Real Decreto 1065/2021, de 30 de novembre, pel qual es declaren 
oficials les xifres de població resultants de la revisió del padró municipal referides a 1 de 
gener de 2021.” 
 
Resultat: En resten assabentats. 
 
 
 
 
 

http://videoacta.elmasnou.cat/?meeting=video_202201270946080200_FH.mov&topic=1
http://videoacta.elmasnou.cat/?meeting=video_202201270946080200_FH.mov&topic=2
http://videoacta.elmasnou.cat/?meeting=video_202201270946080200_FH.mov&topic=3
http://videoacta.elmasnou.cat/?meeting=video_202201270946080200_FH.mov&topic=4
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5. - Modificació dels nomenaments dels i les representants titulats i suplents dels 
grups municipals, de capacitat reconeguda i entitats al Consell de Promoció 
Econòmica. 
 
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_202201270946080200_FH.mov&topic=5 

 
Acord: 
 
“En la sessió ordinària del Ple del dia 25 de juliol de 2019 es van nomenar els 
representants dels grups municipals, de capacitat reconeguda i entitats al Consell de 
Promoció Econòmica. 
 
En la sessió ordinària del Ple del 17 de desembre de 2020, 18 de març i 22 de juliol de 
2021 es van modificar alguns d’aquests nomenaments. 
 
En la sessió ordinària del Ple del dia 22 de juliol de 2021 es va aprovar la modificació 
parcial de l’article 3.1 del Reglament del Consell Municipal de Promoció Econòmica, on 
s’establia el següent: 
 
“Article 3. Composició 
 
1) Són membres del Consell, amb veu i vot: 
 
- L’alcalde o alcaldessa de l’Ajuntament del Masnou, que n’exercirà la presidència. 
 
- El regidor o regidora competent en matèria de promoció econòmica, que n’exercirà la 
vicepresidència. 
 
- Els regidors o regidores competents en matèries relacionades amb turisme i consum, si 
s’escau. 
 
- Una persona representant titular i suplent, sigui o no sigui regidor, de cadascun dels 
grups municipals amb presència al consistori. 
 
- Un mínim de set i un màxim de quinze persones titulars i suplents de capacitat 
reconeguda, amb notòria vinculació o interès legítim amb la promoció econòmica del 
municipi. Han de ser nomenades pel Ple de l’Ajuntament, a proposta de l’alcalde o 
alcaldessa, prèvia consulta als grups municipals. 
 
- Una persona titular i suplent en representació de cadascuna de les entitats següents: la 
Federació de Comerç, la Indústria i el Turisme del Masnou, de l’Associació de marxants 
del Maresme al Masnou, de l’Associació de venedors del Mercat Municipal i de l’empresa 
concessionària del port, així com de qualsevol altra federació o associació de caràcter 
col·lectiu vinculada a la promoció econòmica del municipi.” 
En data 10 de gener de 2022, la tècnica de Promoció Econòmica, va emetre l’informe de  
designació dels membres titulars i suplents del Consell de Promoció Econòmica.  
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Serveis Generals amb data 19 
de gener 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. Modificar els nomenaments dels i les representants titulats i suplents dels grups 
municipals, de capacitat reconeguda i entitats al Consell de Promoció Econòmica, com 
segueix: 
 

http://videoacta.elmasnou.cat/?meeting=video_202201270946080200_FH.mov&topic=5
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  Membre Titular 

Alcalde i 
regidores 

  
  

 
Alcalde 

Jaume Oliveras 
Maristany 

 
Regidora de Promoció Econòmica Maria Llarás Vázquez 

 
Regidora de Turisme i Promoció del 
Municipi  

Neus Tallada i Moliner 

Representants 
grups municipals 

  
  

 
GM Fem Masnou Jesús Palacin Palacin 

  GM Fem Masnou (suplent) Eusebi del Jesús Herrero 

  GM JxCAT-UNITS Carme Duran Mas 

  GM JxCAT-UNITS (suplent) Romà López Bolart  

  GM C's Stella Parodi Barriga 

  GM C's (suplent) Mireia Gómez Prats 

  GM ERC-AM-MES Sílvia Folch i Sánchez 

  GM ERC-AM-MES (suplent) Antònia Olivella Puig 

  GM PSC-CP Isabel Alfaro Hidalgo 

  GM PSC-CP (suplent) Monika González Huerva 

Representants 
amb capacitat 
reconeguda 

  
  

 
Ajuntament i el municipi Eduard Gisbert i Amat 

  Ajuntament i el municipi  (suplent) Jordi Matas Claramunt 

  
Sector Restauració: Restaurant 
Orfila 

Xavier Orfila Estrada 

  Sector Restauració (suplent): Flappers Anxhela Naska 

  Sector Hostaleria: Hotel Torino Dídac Isus i Saurí 

  Sector Hostaleria (suplent): Gavina Mar Vicente Ventura Estelles 

  Sector Industrial: Ramón Clemente Vicenç Pedret Clemente 

  
Sector Industrial (suplent): Grupo 
Prefire  

Elías López Giménez 

  
Assessories i Gestories: Grup 8 
Assessoria 

Carme Fernández Saltor 

  
Assessories i Gestories (suplent): 
Assessoria Arbó 

Patrícia Aragón Bonilla 

  Empreses Casa del Marquès Verónica Espuny Gisbert 

  
Empreses Casa del Marquès (suplent): 
No Frame Media, SL 

Carles Ribot Cabrer 

0,00 
Professional de l'emprenedoria i 
consultoria empresarial 

Ivan de San Nicolàs i 
Castejón 

  
Professional de l'emprenedoria i 
consultoria empresarial (suplent): J3B3 
Economics, SL 

Jordi Bacaria Martínez 

  
Sector Instal·lacions i construcció: 
Instal·lacions Segarra 

Vicenç Segarra Bernardo 

  
Sector Instal·lacions i construcció 
(suplent): Arquitectura y Diseño 
Masnou, SCP 

Mariola Figuerola Abizanda 

  Sector Comerç: Matalasseria Grau Àngels Grau Llovera 

  
Sector Comerç (suplent): Boutique 
Suelen 

Carolina Llobet Domenech 
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Representants 
Entitats   

 
Federació del Comerç, la Indústria i 
el Turisme  

Enric Espinosa Martin 

 
Federació del Comerç, la Indústria i el 
Turisme (suplent) 

Carmen Fernández Latorre 

 
Associació Empresarial de Marxants 
de Catalunya 

Juan Lorenzo Ortiz 
Jurado 

 
Associació Empresarial de Marxants de 
Catalunya (suplent) 

Miguel Carrillo López 

 
Associació de Marxants 
ASOMERCAT 

Josep Antoni Puigvert 
Cabanillas 

 
Associació de Marxants ASOMERCAT 
(suplent) 

Félix Aznarez Campos 

 
Associació de marxants del 
Maresme al Masnou 

Antoni López Alegre 

 
Associació de marxants del Maresme al 
Masnou (suplent) 

No designen cap suplent 

 
Associació de Venedors del Mercat 
Municipal Masnou Centre 

Rosa Maria Codina 
García 

 
Associació de Venedors del Mercat 
Municipal Masnou Centre (suplent) 

Rosa Fernández Torres 

 
Empresa concessionària del port: 
Promociones Portuarias, SA 

Esther Gaviña Maeso 

 
Empresa concessionària del port: 
Promociones Portuarias, SA (suplent) 

Jorge Bonal de los Ríos 

 
Espai comercial Nou Masnou  Tomás Conde Küller 

 
 

Espai comercial Nou Masnou (suplent) Carles Nogués Cusí 

 
Segon. Comunicar aquest acord a la secretària del Consell. 
 
Tercer. Publicar-ho a l’e-Tauler i donar-ne difusió al portal de transparència de la web 
municipal, tot als efectes del seu general coneixement.” 
 
Resultat: Aprovat per 20 vots a favor i 1 vot d’abstenció. 
 
Votació 
Els grups municipals d’ERC-AM-AM (9 regidors), PSC-CP (3 regidors), Fem Masnou (3 
regidors), JxCAT-UNITS (3 regidors) i Cs (2 regidors), hi voten a favor.  
 
El Grup Municipal de la CUP-AMUNT (1 regidora), s’absté. 
 
6. - Devolució de la garantia definitiva del lot 3, corresponent a l'àrea de servei núm. 
3, de la concessió del servei de temporada de la platja del terme municipal del 
Masnou, per al període 2013-2017. 
 
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_202201270946080200_FH.mov&topic=6 

 
Acord: 
 
“En data 10 de gener de 2013 el Ple de l’Ajuntament va aprovar l’expedient de 
contractació de l’explotació, mitjançant concessió, dels serveis de temporada de la platja 
del terme municipal del Masnou, per al període 2013-2017, i convocatòria de la licitació, 
mitjançant procediment obert amb diversos criteris de valoració. 
 

http://videoacta.elmasnou.cat/?meeting=video_202201270946080200_FH.mov&topic=6
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En data 21 de març de 2013 el Ple de l’Ajuntament va adjudicar, entre d’altres, el 
contracte del lot 3, corresponent a l’àrea de servei núm. 3, ubicada a la platja d’Ocata, 
davant del carrer Capitans Comellas, a la sra. Xènia Padrós Pagés amb DNI (.../...), 
formalitzat en data 9 d’abril de 2013. 
 
De conformitat amb la clàusula cinquena del contracte, aquest tenia una durada de cinc 
anys, que comprenien cinc temporades d’estiu, a comptar des de la temporada d’estiu de 
l’any 2013. El contracte era prorrogable mitjançant acord exprés de l’òrgan de 
contractació per períodes anuals, sense que la durada total del contracte pogués  
ultrapassar els vuit anys. El contracte es va prorrogar fins a la temporada 2020.  
 
En compliment de les clàusules 14.2. i 14.3. del plec de clàusules administratives 
particulars que van regir la contractació, els concessionaris van dipositar una garantia 
complementària de 1.000€ per respondre del desmuntatge i la retirada de les 
instal·lacions i una garantia definitiva del 5% del preu d’adjudicació sobre la durada inicial 
del contracte. 
 
La clàusula 14.4 del plec de clàusules administratives particulars estableix el següent: 
 

“La garantia definitiva respon dels conceptes que esmenta l’article 100 del 
TRLCSP, és a dir: 
a) De les penalitats imposades al contractista de conformitat amb l’article 212 del 
TRLCSP. 
b) De l’execució correcta de les prestacions establertes al contracte, de les 
despeses originades a l’Ajuntament per la demora del contractista en el 
compliment de les seves obligacions, i dels danys i perjudicis ocasionats a aquest 
amb motiu de l’execució del contracte o pel seu incompliment, quan no escaigui 
resoldre’l.  
c) De la confiscació que es pot decretar en els casos de resolució del contracte, 
d’acord amb el que estableixi el mateix contracte o al TRLCSP.  
d) Es fa constar que la garantia definitiva queda subjecta també a garantir 
l’acompliment del pagament del cànon d’adjudicació.  
e) Es fa constar que la garantia definitiva queda subjecta també a garantir 
l’acompliment del pagament del cànon del Ministeri de Medi Ambient o 
administració que el substitueixi. “ 

 
La clàusula 3a del contracte establia que la devolució i cancel·lació de garanties s’efectua 
de conformitat amb el que disposen els articles 102 del TRLCSP i 65.2 i 3 del Reglament 
general de la Llei de contractes de les administracions públiques. 
 
En data 19 d’octubre de 2021, la sra. Xènia Padrós Pagés va sol·licitar, mitjançant 
instància presentada a la seu electrònica de l’ajuntament, la devolució de les garanties 
dipositades corresponents a l’àrea de servei núm. 3 de temporada de platja. 
 
En data 18 de novembre de 2021 el Ple de l’Ajuntament del Masnou va aprovar, entre 
d’altres, la devolució de la fiança complementària per import de 1.000 € que la sra. Xènia 
Padrós Pagès amb DNI (.../...), va dipositar en metàl·lic, corresponent a l’àrea de servei 
núm. 3, ubicada a la platja d’Ocata, davant del carrer Capitans Comellas (lot 3). 
 
En la mateixa sessió,  el Ple de l’Ajuntament del Masnou va denegar la devolució de la 
garantia definitiva per import de 5.000 € dipositada en metàl·lic per la sra. Xènia Padrós 
Pagès amb DNI (.../...), corresponent a l’àrea de servei núm. 3, d’acord amb l’informe 
tècnic de data 27 d’octubre de 2021 on es posava de manifest que atès que la 
concessionària no havia fet efectiu el cànon del Ministeri de Transició Ecològica i Repte 
Demogràfic de la temporada 2020 proposava denegar la seva devolució. 
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En data 30 de novembre de 2021, la tècnica de medi ambient ha emès informe on es 
posa de manifest que la sra. Xènia Padrós Pagés ha fet efectiu el cànon del Ministeri de 
Transició Ecològica i Repte Demogràfic per a la temporada 2020 i proposa a l’òrgan de 
contractació la devolució de l’import de la garantia definitiva efectuada per la interessada 
per import de 5.000 euros atès que compleix amb tots els requisits establerts a la clàusula 
14.3 del plec de prescripcions tècniques particulars que va regir la licitació. 
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Serveis Generals amb data 19 
de gener 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. Retornar la fiança definitiva per import de 5.000 € dipositada en metàl·lic per la 
sra. Xènia Padrós Pagès amb DNI (.../...), corresponent a l’àrea de servei núm. 3, ubicada 
a la platja d’Ocata, davant del carrer Capitans Comellas (lot 3), d’acord amb l’informe 
tècnic de data 30 de novembre de 2021. 
 
Segon. Notificar aquest acord a la interessada. 
 

Tercer. Comunicar aquest acord al departament d’Intervenció i Tresoreria.” 
 
Resultat: Aprovat per 15 vots a favor, 3 vots en contra i 3 vots d’abstenció. 
 
Votació 
Els grups municipals d’ERC-AM-AM (9 regidors), PSC-CP (3 regidors) i Fem Masnou (3 
regidors), hi voten a favor. 
 
Els grups municipals de Cs (2 regidors) i CUP-AMUNT (1 regidora),  hi voten en contra. 
 
El Grup Municipal de JxCAT-UNITS (3 regidors), s’absté. 
 
7. - Devolució de la garantia definitiva del contracte de la gestió indirecta, en règim 
de concessió, del servei d’escola municipal de música del Masnou, SC 10/2013. 
 
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_202201270946080200_FH.mov&topic=7 

 
Acord: 
 
“En data 16 de maig de 2013 el Ple de l’Ajuntament va aprovar l’expedient per a 
l’adjudicació del contracte de gestió, en règim de concessió, del servei d’escola municipal 
de música del Masnou, mitjançant procediment obert i diversos criteris d’adjudicació. 
 
En data 18 de juliol de 2013 el Ple de l’Ajuntament va adjudicar el contracte de la gestió 
indirecta, en règim de concessió, del servei d’escola municipal de música del Masnou a 
Musicop, SCCL amb CIF F-65801003 i es va formalitzar en data 24 de juliol de 2013. 
 
En data 30 de setembre de 2021 es va signar la corresponent acta de recepció, on la 
responsable del contracte manifesta que el servei s’ha executat per part de l’empresa 
Musicop, SCCL, amb total conformitat amb les directrius i ordres municipals, amb e les 
corresponents prescripcions tècniques i les clàusules administratives particulars i s’ha 
comprovat que no existeix cap incidència d’acord amb el que preveu l’article 35 del plec 
de clàusules administratives particulars. 
 
En data 5 d’octubre de 2021, Musicop, SCCL ha presentat  a l’Ajuntament del Masnou, 
amb número de registre d’entrada E2021018209, sol·licitant la devolució de la fiança 
constituïda per import de 50.000 euros, mitjançant aval bancari. 

http://videoacta.elmasnou.cat/?meeting=video_202201270946080200_FH.mov&topic=7
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La clàusula 35 del plec de clàusules administratives particulars estableix un termini de 
garantia de 3 mesos a comptar des de l’acta de recepció de l’objecte del contracte emesa 
per la responsable del contracte i signada per l’adjudicatari en prova de conformitat. 
 
Així mateix, La clàusula 3a del contracte establia que l’import de la garantia es retornarà 
un cop recepcionat el contracte i prèvia instrucció de l’expedient de devolució amb 
l’informe favorable del responsable del contracte. 
 
En data 3 de gener de 2022 la responsable del contracte ha emès el corresponent 
informe, on dóna compte de l’execució i la finalització satisfactòria del contracte 
corresponent al servei d’escola municipal de música del Masnou i s’informa 
favorablement del retorn de la garantia, d’acord amb el que es preveu a la clàusula 20. 
del plec de clàusules administratives particulars. 
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Serveis Generals amb data 19 
de gener 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. Retornar la fiança per import de 50.000 €, que Musicop, SCCL amb CIF F-
65801003, va constituir mitjançant aval bancari com a garantia definitiva del contracte de 
la gestió indirecta, en règim de concessió, del servei d’escola municipal de música del 
Masnou. 
 
Segon.- Notificar aquest acord a l’empresa Musicop, SCCL. 
 

Tercer.- Comunicar aquest acord al departament d’Intervenció i Tresoreria.” 
 
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), Fem Masnou (3 
regidors) i Cs (2 regidors), hi voten a favor. 
 
Els grups municipals de JxCAT-UNITS (3 regidors) i CUP-AMUNT (1 regidora), 
s’abstenen. 
 
8. - Resolució per mutu acord del Conveni de col·laboració i delegació de 
competències amb el Consell Comarcal del Maresme pel projecte L’herència del 
Maresme. Rutes turístiques pel patrimoni cultural de la comarca, a cofinançar pel 
Fons Europeu de Desenvolupament Regional (Programa operatiu FEDER 2014-
2020). 
 
Les intervencions corresponents a aquest punt de l’ordre del dia es troben enregistrades a la videoacta. Es poden 
consultar a l’enllaç següent: 

 

http://videoacta.elmasnou.cat?meeting=video_202201270946080200_FH.mov&topic=8 

 
Acord: 
 
“Vist que en data 19 de setembre de 2019 el Ple de l’Ajuntament del Masnou va acordar 
l’aprovació i signatura del Conveni de col·laboració i delegació de competències entre el 
Consell Comarcal del Maresme i l’Ajuntament del Masnou, com a municipi afectat pel 
projecte “L’herència del Maresme. Rutes turístiques pel patrimoni cultural de la comarca”, 
a cofinançar pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (Programa operatiu 
FEDER 2014-2020). 
 

http://videoacta.elmasnou.cat/?meeting=video_202201270946080200_FH.mov&topic=8
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Atès que el present conveni estableix les obligacions següents per a l’Ajuntament del 
Masnou:  
 

 La delegació de competències de l’Ajuntament en favor del Consell Comarcal: les 
competències de contractació dels estudis i redacció de projectes, les de 
contractació de l’execució de les obres i implementació de les actuacions 
recollides al conveni.  
 

 Les autoritzacions i permisos necessaris per implementar les actuacions.  
 

 Els compromisos econòmics per finançar per avançat tota l’operació (les despeses 
de senyalització de les rutes segons l’assignació de la part que s’implementa en el 
terme municipal del Masnou; l’assignació proporcional de les despeses 
d’operacions comunes a tots els municipis per a la creació de les rutes i la 
plataforma digital; i l’assignació proporcional de les despeses de gestió) en tres 
pagaments anuals:  

 

Anualitat Total 

Quota 2019  6.534,91 € 

Quota 2020 (a pagar abans del 2 de 
febrer)  

19.604,72 € 

Quota 2021 (a pagar abans de l’1 de 
febrer)  

17.426,42 € 

Total  43.566,04 € 

 
Vist que en data 21 de novembre de 2019 la Corporació Municipal va aprovar la 
modificació del conveni pel que fa l’aclariment sobre l’import que havia de pagar cada 
ajuntament, que queda redactat de forma més explícita en el pacte 14è, i la durada del 
conveni que s’estableix en quatre anys des de la seva signatura, tal com s’especifica en 
el pacte segon. Modificacions que no afectaven ni a les obligacions per part del Consell 
Comarcal del Maresme ni a les de l’Ajuntament del Masnou, ni a les quotes que haurà de 
pagar l’Ajuntament i que van ser aprovades en el Ple de 19 de setembre de 2019. 
 
Atès que l’Ajuntament del Masnou ha fet el pagament d’un total de 26.139,63 euros 
corresponents a les quotes dels anys 2019 i 2020, i que la quota de 2021 no s’ha liquidat i 
no s’ha pagat. 
 
Vist que en data 30 de novembre de 2021 segons l’acord adoptat en el Ple del Consell 
Comarcal del Maresme celebrat en sessió extraordinària i urgent, ha estat aprovada la 
renuncia al cofinançament FEDER per a l’operació “L’herència del Maresme. Rutes 
turístiques pel patrimoni cultural de la comarca”. 
 
Atès que en la mateixa sessió s’ha aprovat la resolució del conveni de col·laboració i 
de delegació de competències entre el Consell Comarcal del Maresme i l’Ajuntament 
del Masnou i la resta de municipis afectats per l’operació, per tal de cercar la resolució 
per mutu acord de les parts i formalitzar-la per escrit; el retorn de les competències 
delegades a l’Ajuntament del Masnou una vegada l’òrgan competent de cada ajuntament 
prengui el corresponent acord de resolució del conveni per mutu acord, i el retorn de les 
liquidacions cobrades, una vegada l’òrgan competent de cada ajuntament prengui el 
corresponent acord de resolució del conveni per mutu acord, que en el cas del Masnou 
puja a 26.139,63 euros. 
 
Vist que en l’article vintè del conveni s’especifiquen les causes de resolució i/o extinció 
del conveni:  
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“Seran causes de resolució del present conveni: 
a) La complerta realització, un cop justificada o acreditada, de l’objecte de 

l’operació L’herència del Maresme. Rutes turístiques pel patrimoni cultural de 
la comarca i/o el compliment del seu període de vigència, d’acord amb el 
contingut dels pactes primer i segon. 

b) La impossibilitat sobrevinguda, material o legal, de fer front a les obligacions 
que se’n deriven. 

c) La renúncia formal a la subvenció. 
d) L’incompliment acreditat de les obligacions que del mateix se’n deriven, per 

qualsevol de les parts atorgants. 
e) La resolució de comú acord, formalitzada per escrit, entre les parts 

signatàries.” 
 
Vist l’informe de la tècnica de Turisme i Patrimoni de data 11 de gener de 2022.  
 
Vist l’informe de Secretaria de data 11 de gener de 2022. 
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Serveis Generals amb data 19 
de gener 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 per mutu acord la resolució del Conveni de delegació de competències 
de l’Ajuntament del Masnou a favor del Consell Comarcal del Maresme per l’execució del 
projecte “L’herència del Maresme. Rutes turístiques pel patrimoni cultural de la comarca”, 
a cofinançar pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (Programa operatiu 
FEDER 2014-2020).  
 
Segon. Aprovar el retorn de les competències delegades a favor del Consell Comarcal 
del Maresme, en els termes que consten al conveni de delegació per a l’execució del 
projecte “L’herència del Maresme. Rutes turístiques pel patrimoni cultural de la comarca”, 
a cofinançar pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (Programa operatiu 
FEDER 2014-2020).  
 
Tercer. Reclamar al Consell Comarcal del Maresme la devolució de l’import de 26.139,63 
euros corresponent a les quotes liquidades de 2019 per import de 6.534,91 € i de 2020 
per import de 19.604,72 €. 
 
Quart. Facultar a l’Alcalde tan àmpliament com en dret sigui possible per a l’execució 
d’aquests acords.  
 
Cinquè. Notificar aquests acords al Consell Comarcal del Maresme.  
 
Sisè. Publicar aquests acords mitjançant anuncis al DOGC, BOPB i web de l’Ajuntament 
del Masnou (Portal de transparència).”  
 
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) i Fem Masnou (3 
regidors), hi voten a favor. 
 
Els grups municipals  de JxCAT-UNITS (3 regidors), Cs (2 regidors) i CUP-AMUNT (1 
regidora), s’abstenen. 
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9. - Resolució d'al·legacions i aprovació provisional de la Modificació puntual del 
Pla General d'Ordenació Urbana del Masnou en els sectors PE4 Can Barnades i PE6 
Joan Roig i entorns del pg. de Bellresguard. 
 
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_202201270946080200_FH.mov&topic=9 

 
Acord: 
 
“Per acord del Ple de data 18 de febrer de 2021 es va aprovar inicialment la modificació 
del Pla General d’Ordenació Urbana del Masnou en els sectors PE4 Can Barnades i PE6 
Joan Roig, pg. Joan Carles I, Vallromanes i Parc del Mil·lenari. 
 
A la vista de les al·legacions presentades durant el període d’informació pública, els 
Serveis tècnics municipals van creure convenient introduir canvis en el document que 
requerien d’una nova aprovació inicial.  
 
Per acord del Ple de l’Ajuntament de data 23 de setembre de 2021 es va aprovar 
inicialment la Modificació Puntual del Pla General d’Ordenació Urbana del Masnou en els 
sectors PE4 Can Barnades, PE6 Joan Roig i entorn del passeig de Bell Resguard, la qual 
es va sotmetre a informació pública durant el termini d’un mes i es van sol·licitar informes 
sectorials a l’Agència Catalana de l’Aigua i a la Direcció General d’Infraestructures de 
Mobilitat del Departament de Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori de la 
Generalitat de Catalunya.  
 
Durant el període d’informació pública van presentar al·legacions la senyora (.../...), el 
senyor Romà López Bolart, actuant en representació del Grup Municipal JuntsxCat-Units 
pel Masnou i el senyor (.../...), en representació de la Comunitat General de Propietaris de 
Bell Resguard. 
 
El dia 11 de gener de 2022, el senyor (.../...), en representació de la mercantil OUA Gestió 
del Territori i Urbanisme, SL, com a redactora de la Modificació Puntual del Pla General 
d’Ordenació Urbana del Masnou en els sectors PE4 Can Barnades, PE6 Joan Roig i 
entorn del passeig de Bell Resguard, ha presentat un document per a la seva aprovació 
provisional, substituint els plànols als que feia esment l’informe emès per l’arquitecta 
municipal per a l’aprovació inicial i introduint canvis no substancials, en resposta a les 
al·legacions presentades.  
 
A la vista del referit document presentat per a l’aprovació provisional i de les al·legacions 
presentades, amb data 12 de gener de 2022 l’arquitecte municipal ha emès informe en el 
qual manifesta textualment el següent:  
 
“Antecedents:  
 
Per acord del Ple de data 18 de febrer de 2021 es va aprovar inicialment la modificació 
del Pla General d’Ordenació Urbana del Masnou en els sectors PE4 Can Barnades i PE6 
Joan Roig, pg. Joan Carles I, Vallromanes i Parc del Mil·lenari 
 
A la vista de les al·legacions presentades durant el període d’informació pública, els 
Serveis tècnics municipals van creure convenient introduir canvis en el document que 
requereixen d’una nova aprovació inicial.  
 
Per acord del Ple de l’Ajuntament de data 23 de setembre de 2021 es va aprovar 
inicialment la Modificació Puntual del Pla General d’Ordenació Urbana del Masnou en els 
sectors PE4 Can Barnades, PE6 Joan Roig i entorn del passeig de Bell Resguard, la qual 
es va sotmetre a informació pública durant el termini d’un mes i es van sol·licitar informes 
sectorials a l’Agència Catalana de l’Aigua i a la Direcció General d’Infraestructures de 

http://videoacta.elmasnou.cat/?meeting=video_202201270946080200_FH.mov&topic=9
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Mobilitat del Departament de Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori de la 
Generalitat de Catalunya.  
 
Amb data 28 d’octubre de 2021 va tenir entrada l’escrit d’al·legacions presentat per la 
senyora (.../...), en el qual es manifestava, en síntesi, el següent:  

 
- La cessió de La Fabriqueta no es pot considerar una càrrega externa al sector, en 

no ser necessària per a la seva viabilitat i proposa la signatura d’un conveni 
urbanístic per possibilitar la vinculació entre els dos àmbits.  
Així mateix, posa de manifest que no és cert que les propietats de l’àmbit del PE4 
i la del PE6 siguin coincidents.  

 
Amb data 29 d’octubre de 2021 va tenir entrada l’escrit d’al·legacions presentat pel 
senyor Romà López Bolart, actuant en representació del Grup Municipal JuntsxCat-Units 
pel Masnou, en el qual es manifestava, en síntesi, el següent:  
 

- La MPGOU vulnera els principis de racionalitat, coherència urbanística i 
proporcionalitat, ja que no té en compte la necessitat real d’habitatges de nova 
construcció en el municipi i els beneficis d’obtenir gratuïtament La Fabriqueta com 
equipament municipal no compensa l’impacte de l’augment de sostre.  

 
Amb data 30 d’octubre de 2021 va tenir entrada l’escrit presentat pel senyor (.../...), en 
representació de la Comunitat General de Propietaris de Bell Resguard, el qual contenia 
una única al·legació referida a les instal·lacions que es permetrien en les cobertes dels 
edificis a construir en el sector i el color de les façanes. 
 
El dia 11 de gener de 2022 els redactors de la Modificació Puntual del Pla General 
d’Ordenació Urbana del Masnou en els sectors PE4 Can Barnades, PE6 Joan Roig i 
entorn del passeig de Bell Resguard, han presentat un document per a la seva aprovació 
provisional, substituint els plànols als que feia esment l’informe emès per l’arquitecta 
municipal per a l’aprovació inicial i introduint canvis no substancials, en resposta a les 
al·legacions presentades. 
 
Consideracions tècniques: 
 
A continuació es donarà resposta a totes les al·legacions amb contingut tècnic:  
 
A l’al·legació plantejada per la senyora (.../...). 
 
Pel que fa referència a la consideració de la cessió de La Fabriqueta com una càrrega 
externa al sector, cal dir que efectivament, no és necessària per a la seva viabilitat i, per 
tant, no es pot considerar com a tal.  
 
En el document que se sotmetrà a aprovació provisional, no es considera com a càrrega 
externa, però sí que es preveu la seva cessió per part dels propietaris a canvi d’una 
compensació en el sector de Can Bernades i, en tot cas, es contempla la seva inclusió en 
l’únic polígon que s’ha delimitat. La signatura d’un conveni no afectaria la seva situació 
urbanística, ja que, en tot cas, es tracta d’un acord entre els propietaris dels dos àmbits, 
els quals s’ha comprovat que no coincideixen jurídicament. 
 
A l’al·legació plantejada pel senyor (.../...).  
 
El PGOM en el seu capítol sisè, regulació dels paràmetres específics del sistema 
d’ordenació per edificació aïllada en sòl urbà i urbanitzable, article 215 - Alçada màxima i 
nombre de plantes punt 2. permet la instal·lació d’elements tècnics de l’edificació i les 
instal·lacions. 
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Entenent com a elements tècnics: els cossos d’escala d’accés al terrat, espai de 
recorregut extra dels ascensors, cambra de màquines dels ascensors, claraboies, 
conductes i ventilació, antenes de telecomunicacions, filtres d’aire, dipòsits de reserva 
d’aigua, xemeneies, etc.  
 
El document MPGOU en els sectors PE4 Can Barnades, PE6 Joan Roig i entorn del 
passeig de Bell Resguard estableix la prohibició d’ubicar badalots per sobre de la última 
planta permesa però si fumerals, antenes i els elements imprescindibles de les 
instal·lacions  
 
La prohibició de la ubicació d’elements tècnics sobre la coberta va en contra d’allò que el 
Pla General estableix i amb l’Ordenança municipal sobre la utilització de l’energia solar 
per a les instal·lacions d’aigua calenta sanitària. Amb la concessió de la llicència de 
construcció es vetllarà per solucions amb una correcta composició arquitectònica i el 
mínim impacte visual que aquests elements puguin ocasionar. 
 
Respecte a la gama cromàtica o colors de les edificacions, el barri de Bell Resguard 
actualment no disposa d’una gama cromàtica concreta, sent visible edificacions de colors 
terrossos com la Masia de Can Teixidor o les Cases de Josep Pla, i d’altres de colors 
diversos com l’agrupació dels Trèvols de Bell-Resguard.  
 
El document MPGOU en els sectors PE4 Can Barnades, PE6 Joan Roig i entorn del 
passeig de Bell Resguard estableix: 
 

Les edificacions es projectaran de forma similar a les existents a l’entorn, tant en 
materials com amb els colors. Seran materials no aptes aquells que no corresponen 
al caràcter del barri.  

 
Davant de la diversitat d’acabats i colors de les diferents edificacions de la zona, i de la 
no exigència del PGOUM en aquest aspecte per a qualificacions 11, es veu incompatible 
l’encaix d’una exigència que limiti a un únic acabat constructiu o color l’acabat de les 
façanes. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Conclusions:  
 
De conformitat amb tot l’exposat, es considera que s’ha d’estimar l’al·legació presentada 
pel que fa a la Fabriqueta com a càrrega externa, i el document que es proposa per a 
l’Aprovació provisional esmena aquest punt sent una cessió per part dels propietaris com 
a resultat d’un acord per a la compensació en el sector de Can Barnades, enlloc de ser 
una càrrega externa.  
 
Es considera que s’han de desestimar les al·legacions contingudes en l’escrit presentat 
pel senyor (.../...) , en relació amb la MPGOU en els sectors PE4 Can Barnades, PE6 
Joan Roig i entorn del passeig de Bell Resguard.” 
 
Amb data 12 de gener de 2022 la tècnica de gestió de l’Àrea de Territori ha emès informe 
jurídic sobre les al·legacions presentades, amb el vistiplau del secretari de la Corporació 
en el qual es manifesta literalment el següent:  
 
“Antecedents:  
 
Per acord del Ple de data 18 de febrer de 2021 es va aprovar inicialment la modificació 
del Pla General d’Ordenació Urbana del Masnou en els sectors PE4 Can Barnades i PE6 
Joan Roig, pg. Joan Carles I, Vallromanes i Parc del Mil·lenari 
 
A la vista de les al·legacions presentades durant el període d’informació pública, els 
Serveis tècnics municipals van creure convenient introduir canvis en el document que 
requerien d’una nova aprovació inicial.  
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Per acord del Ple de l’Ajuntament de data 23 de setembre de 2021 es va aprovar 
inicialment la Modificació Puntual del Pla General d’Ordenació Urbana del Masnou en els 
sectors PE4 Can Barnades, PE6 Joan Roig i entorn del passeig de Bell Resguard, la qual 
es va sotmetre a informació pública durant el termini d’un mes i es van sol·licitar informes 
sectorials a l’Agència Catalana de l’Aigua i a la Direcció General d’Infraestructures de 
Mobilitat del Departament de Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori de la 
Generalitat de Catalunya.  
 
Amb data 28 d’octubre de 2021 va tenir entrada l’escrit d’al·legacions presentat per la 
senyora (.../...).  
 
Amb data 29 d’octubre de 2021 va tenir entrada l’escrit d’al·legacions presentat pel 
senyor Romà López Bolart, actuant en representació del Grup Municipal JuntsxCat-Units 
pel Masnou.  
 
Amb data 30 d’octubre de 2021 va tenir entrada l’escrit presentat pel senyor (.../...), en 
representació de la Comunitat General de Propietaris de Bell Resguard, el qual contenia 
una única al·legació referida a les instal·lacions que es permetrien en les cobertes dels 
edificis a construir en el sector i el color de les façanes, la qual és de naturalesa tècnica i 
no serà objecte d’aquest informe.  
 
El dia 11 de gener de 2022 els redactors de la Modificació Puntual del Pla General 
d’Ordenació Urbana del Masnou en els sectors PE4 Can Barnades, PE6 Joan Roig i 
entorn del passeig de Bell Resguard, han presentat un document per a la seva aprovació 
provisional, substituint els plànols als que feia esment l’informe emès per l’arquitecta 
municipal per a l’aprovació inicial i introduint canvis no substancials, en resposta a les 
al·legacions presentades.  
 
Consideracions jurídiques:  
 

 En l’escrit presentat per la senyora (.../...) es manifestava, en síntesi, el següent:  
 

- Prèvia: Fa referència a que les al·legacions les presenta en exercici de l’acció 
pública prevista en l’article 12 del Text refós de la Llei d’Urbanisme i com a 
copropietària de les finques incloses en l’àmbit de la modificació.  

- Primera: Manifesta que la cessió de La Fabriqueta no es pot considerar una 
càrrega externa al sector, en no ser necessària per a la seva viabilitat i proposa la 
signatura d’un conveni urbanístic per possibilitar la vinculació entre els dos àmbits.  
Així mateix, posa de manifest que no és cert que les propietats de l’ambit del PE4 
i la del PE6 siguin coincidents.  

- Segona: Considera que s’hauria de reforçar la memòria i l’argumentació de 
l’interès general.  

 
Donat que l’apartat denominat “Prèvia”, no és pròpiament una al·legació, a continuació es 
donarà resposta a les al·legacions primera i segona des d’un punt de vista jurídic, sens 
perjudici del que manifesti l’arquitecte municipal en el seu informe: 
 

- Al·legació primera:  
 
Pel que fa referència a la consideració de la cessió de La Fabriqueta com una càrrega 
externa al sector, és objecte de l’informe de l’informe emès per l’arquitecte municipal, al 
qual ens remetem.  
 
En quant a l’estructura de la propietat dels àmbits del PE4 i de PE6, s’informa que en el 
document que es sotmetrà a aprovació provisional, s’ha corregit el punt 1.2.7 de la 
memòria d’informació, el qual fa referència a aquesta qüestió. 
 
Aquesta al·legació s’estima parcialment, pel que respecta a l’estructura de la propietat, tal 
i com s’ha exposat anteriorment. 
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- Al·legació segona:  

 
En quant al reforç de la memòria i l’argumentació de l’interès general, s’ha de manifestar 
que, malgrat en la memòria del document aprovat inicialment es justifica sobradament 
l’interès general de l’operació, en el punt 2.1 de la memòria d’ordenació del document que 
sotmetrà a aprovació provisional, s’ha reforçat aquesta qüestió. 
Aquesta al·legació s’estima parcialment, en el sentit de reforçar encara més la justificació 
de l’interès general de l’operació.  
 
Conclusions  
 
A la vista de l’exposat, es considera estimar parcialment les al·legacions contingudes en 
l’escrit presentat per la senyora (.../...), i, en conseqüència s’han introduït modificacions 
en el document aprovat inicialment que no són substancials.  
 

 En l’escrit d’al·legacions presentat pel senyor Romà López Bolart, actuant en 
representació del Grup Municipal JuntsxCat-Units es manifestava, en síntesi, el 
següent:  

 
- Prèvia: S’afirma que davant el conjunt de modificacions puntuals del Pla General 

que s’han anat aprovant darrerament, cal una revisió del Pla General perquè 
s’esta modificant el model de poble, en incrementar la densitat d’habitants.  

- Primera: Es posa de manifest el fet que el 18 de febrer de 2021 es va aprovar 
inicialment la MPGOU del Masnou en els sector PE4 Can Barnades i PE 6 Joan 
Roig, Pg Joan Carles I, Vallromanes i Parc del Mil·lenari i que el Grup Municipal 
de JuntsxCat-Units pel Masnou va presentar al·legacions.  

- Segona: Es denuncia falta de motivació del document, ja que en la memòria no es 
justifica la decisió de l’equip de govern de doblar l’edificabilitat permesa en el sub-
àmbit de Can Barnades, posant en risc el model de poble i podent provocar 
problemàtiques com la saturació dels serveis, que no obeeix a una necessitat ni 
interès públic, sinó a interessos particulars. El planejament vigent és viable i 
l’ordenació proposada no és coherent amb el model d’ordenació establert pel 
planejament urbanístic vigent i és contrària al desenvolupament urbanístic 
sostenible.  

- Tercera (senyalada com a sisena a l’escrit d’al·legacions): La MPGOU vulnera els 
principis de racionalitat, coherència urbanística i proporcionalitat, ja que no té en 
compte la necessitat real d’habitatges de nova construcció en el municipi i els 
beneficis d’obtenir gratuïtament La Fabriqueta com equipament municipal no 
compensa l’impacte de l’augment de sostre.  

- Quarta (tercera en l’escrit d’al·legacions): No es justifica la discontinuïtat del 
sector, ja que els sub-àmbits 1 i 2 es troben molt lluny un de l’altre sense 
justificació, i s’incompleix el que preveu l’article 118 sobre l’equilibri entre polígons 

- Cinquena (quarta en l’escrit d’al·legacions): La despesa d’indemnització pel 
cessament de l’activitat de càmping resulta improcedent, ja que el càmping es 
troba tancat en l’actualitat.  

- Sisena (cinquena en l’escrit d’al·legacions): No es justifica l’augment de 
l’edificabilitat i ho posa en relació amb la MPG de La Colomina N3.   

- Setena (sisena en l’escrit d’al·legacions): Considera que la Masia de Can 
Barnades s’ha de conservar. 

 
A continuació es donarà resposta a totes les al·legacions amb contingut jurídic, sens 
perjudici del que manifesti l’arquitecte municipal en el seu informe:  

  
- Al·legació prèvia:  

 
Pel que fa a la necessitat d’una revisió del Pla General, segons preveu l’article 95 
del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
d’Urbanisme: 
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“4. Són circumstàncies que justifiquen l'adopció de l'acord de revisió d'un pla 
d'ordenació urbanística municipal, sens perjudici de la tramitació d'una 
modificació puntual quan s'escaigui, les disfuncions entre les disposicions del pla 
d'ordenació urbanística municipal i les necessitats reals de sòl per crear 
habitatges o per establir activitats econòmiques. 
 
 5. En tots els casos, és una revisió del planejament general l’adopció de nous 
criteris respecte a l’estructura general i orgànica o el model d’ordenació o de 
classificació del sòl preestablerts, i també l’alteració del planejament general 
vigent que consisteix en la modificació de la classificació del sòl no urbanitzable i 
que comporta, per si mateixa o conjuntament amb les modificacions aprovades 
en els tres anys anteriors, un increment superior al 20% de la suma de la 
superfície del sòl classificat pel planejament general com a sòl urbà i del 
classificat com a sòl urbanitzable que ja disposi de les obres d’urbanització 
executades. 
 
No concorren els requisits que preveu aquest precepte perquè sigui necessària 
una revisió del Pla General ja que no afecta l’estructura general i orgànica 
establerta al pla general, ni tampoc altera la classificació de sòl de tots els sub-
àmbits.  
 
Pel que fa a l’ordenació, la MpPGOU és coherent amb el model d’ordenació del 
planejament general, tal i com es posa de relleu a les conclusions de la memòria 
social (annex IV de la MpPGOU): 
 
“en quant a la magnitud, la localització i les característiques i diversitat de l‘oferta 
d’habitatges i reserva de sòl per equipaments és coherent amb els factors de 
planificació territorial, d’evolució demogràfica, factors socioeconòmics, que 
caracteritzen el municipi del Masnou i la seva àrea territorial. L’ordenació 
proposada és coherent amb les característiques de la trama  urbana i residencial 
del nucli urbà del Masnou”. 
 

Per tot l’exposat, es considera que s’ha de desestimar l’al·legació. 
 

- Al·legació primera:  
 
No és una al·legació, només és la constatació d’uns fets, tot i que s’ha de 
puntualitzar que es van presentar multitud d’al·legacions amb un contingut similar, 
inclosa la del del Grup Municipal de JuntsxCat-Units pel Masnou.  

  
- Al·legació segona:  

 
En quant a la suposada manca de motivació del document, s’ha de dir que 
l’apartat 2.2 de la memòria d’ordenació es titula “Justificació de la conveniència i 
oportunitat”, en el que es motiva la modificació, tal i com preveu l’article 97 del 
Text refós de la Llei d’Urbanisme.  
 
Pel que fa a la justificació de la nova edificabilitat, i a la referència que es fa en 
l’escrit d’al·legacions a les dades demogràfiques del municipi afirmant que no cal 
la construcció de nous habitatges en El Masnou, s’ha de manifestar que en la 
memòria social del document (’annex IV) amb més estadístiques que les 
contingudes en l’escrit d’al·legacions, es conclou que la MpPGOU és coherent 
amb la “planificació territorial, l’evolució demogràfica i els factors socioeconòmics 
del Masnou”. I que l’ordenació proposada és “coherent amb les característiques 
de la trama  urbana i residencial del nucli urbà del Masnou”. 
 
Per tant, s’ha de desestimar l’al·legació. 
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- Al·legació tercera:  
 

Pel que respecta a la vulneració dels principis de racionalitat, coherència 
urbanística i proporcionalitat a la que es fa referència en aquest punt de l’escrit, 
s’ha de dir que en les pàgines 25 i 26 del document aprovat inicialment consten 
relacionats els motius que justifiquen la tramitació de la modificació puntual del Pla 
General d’Ordenació Urbana del Masnou en els sectors PE4 Can Barnades i PE6 
Joan Roig,  i entorn del pg. del Bell Resguard, i són 7 punts, entre els quals es 
troba la conversió de l’àmbit de La Fabriqueta en equipament públic, el qual és 
important, però no és l’únic, ja que,  també es fa referència a la inviabilitat dels dos 
sectors de planejament tal i com consten previstos en el planejament vigent o  
afavorir un model més conforme amb els objectius del model de desenvolupament 
sostenible previstos en els principis generals de l’actuació urbanística de la llei 
d’urbanisme.  
 
Per tant, es considera que s’ha de desestimar l‘al·legació. 
 
- Al·legació quarta:  
 
Segons l’escrit d’al·legacions no es justifica la discontinuïtat del sector, ja que els 
sub-àmbits  1 i  2 es troben molt lluny un de l’altre sense justificació, i s’incompleix 
el que preveu l’article 118 sobre l’equilibri entre polígons. 
 
En el document aprovat inicialment únicament existeix un polígon, el de Can 
Barnades, i una càrrega externa consistent en la cessió gratuïta de La Fabriqueta.  
 
En el document que es sotmetrà a aprovació provisional, s’ha eliminat la càrrega 
externa i continua la delimitació d’un sol polígon, en el qual es faran efectius tots 
els drets i les càrregues del sector.  Per tant, en existir un sol polígon, no és 
d’aplicació el que preveu l’article 118 sobre l’equilibri entre polígons.  
 
Es proposa la desestimació de l’al·legació. 
 

- Al·legació cinquena:  
 
En quant a la despesa que consta en el document en concepte d’indemnització 
pel cessament de l’activitat de càmping, és una previsió i haurà de concretar-se en 
el projecte de reparcel·lació. Essent el sistema d’actuació previst per 
desenvolupar el planejament el de reparcel·lació en la seva modalitat de 
compensació bàsica, haurà de ser la propietat la que es faci càrrec d’aquesta 
indemnització, sigui superior o inferior a la prevista.   
 
No obstant això, en compliment del que preveu l’article 99.1 c) del Text refós de la 
Llei d’Urbanisme, en l’avalució econòmica i financera del document que es 
sotmetrà a aprovació provisional, s’ha realitzat la comparativa entre rendiment 
econòmic derivat de l’ordenació vigent i el que resulta de la nova ordenació, sense 
contemplar les despeses associades a la indemnització pel cessament de 
l’activitat de càmping, i s’arriba a la conclusió que el planejament vigent és inviable 
econòmicament atenent als ingressos i despeses previstos. 
 
Es proposa la desestimació de l’al·legació. 
 
-     Al·legació sisena:  

 
No es justifica l’augment de l’edificabilitat i ho posa en relació amb la MPG de La 
Colomina N3.   
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En la memòria del document s’exposen els motius que justifiquen l’ordenació 
prevista en la modificació, a la qual ens adrecem.  
 
Pel que fa a la comparativa amb la MPG de La Colomina N3, l’al·legant no té en 
compte que es compensa als propietaris de la finca cedida com sistema 
d’equipaments, amb edificabilitat en les parcel·les preexistents que ja tenien 
atribuïda una edificabilitat, en les quals s’augmenta també la densitat.  
 
Així mateix, cal dir que l’esmentat sector té una superfície de sòl de 8.672,38 m2 i 
un sostre de 4.940 m2, és a dir, un índex brut d’edificabilitat de 0,56 m2st/m2sòl, 
el que corrobora que el sector de Can Barnades te una edificabilitat inferior a la 
d’altres sectors de sòl urbà regulats en el PGOU. 
 
A la vista de l’exposat es considera que s’ha de desestimar l’al·legació. 
 

- Al·legació setena:  
 

Finalment i pel que respecta a la conservació de la Masia de Can Barnades, s’ha 
de dir que no existeix cap obligació jurídica de protegir aquesta Masia, en no 
tractar-se ni d’un BCIN ni d’un BCIL, ja que no consta en el llistat del pre-catàleg 
del Pla General d’Ordenació Urbana del Masnou, ni haver-se tramitat cap Pla 
Especial de protecció patrimonial de la mateixa.   
 
Es proposa la desestimació de l’al·legació.  

 
Conclusions:  

 
De conformitat amb tot l’exposat, es considera que s’han de desestimar les 
al·legacions contingudes en l’escrit presentat pel senyor Romà López Bolart en 
representació del Grup Municipal de JuntxCat-Units pel Masnou, en relació amb la 
MPGOU en els sectors PE4 Can Barnades, PE6 Joan Roig i entorn del passeig de 
Bell Resguard.” 
 

Finalment, amb data 12 de gener de 2022 l’arquitecte municipal ha emès informe 
favorable al document aportat per a l’aprovació provisional, manifestant el següent:  
 
“La nova documentació presentada recull les modificacions realitzades esmenant les 
deficiències indicades a l’informe emès per l’arquitecta municipal en data 08 de setembre 
de 2021, i a les al·legacions presentades al document aprovat inicialment el 23 de 
setembre de 2021. 
 
El document pren en consideració els informes sectorials favorables dels organismes 
afectats: 
 

- Servei del Litoral. Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de 
Catalunya. 

- Administrador de Infraestructuras Ferroviarias. Adif.  

- Agenda Catalana de l’Aigua 
 
Conclusió 
 
S’informa favorablement la documentació presentada i es proposa la incorporació a l’exp. 
X2021001340 per a la seva aprovació.” 
 
De conformitat amb el que preveu l’article 96, en relació amb l’article 85 del Decret 
legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’urbanisme, i 
l’article 101.3 del mateix text legal. 
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Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Territori amb data 19 de gener 
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.- Desestimar les al·legacions presentades pel senyor Romà López Bolart, 
actuant en representació del Grup Municipal JuntsxCat-Units i pel senyor (.../...), en 
representació de la Comunitat General de Propietaris de Bell Resguard, i estimar 
parcialment les al·legacions presentades per la senyora (.../...), tal i com consta en els 
informes emesos per l’arquitecte municipal i per la tècnica de gestió de l’Àrea de Territori, 
el contingut dels quals es reprodueix textualment en la part expositiva del present acord.  
 
SEGON.- Aprovar provisionalment la Modificació Puntual del Pla General d’Ordenació 
del Pla General d’Ordenació Urbana del Masnou en els sectors PE4 Can Barnades, PE6 
Joan Roig i entorn del passeig de Bell Resguard, amb els canvis introduïts com a 
conseqüència de les al·legacions presentades.  
 
TERCER.- Remetre la modificació puntual esmentada, així com una còpia de l’expedient 
administratiu a la Comissió Territorial d’Urbanisme, a l’efecte de la seva aprovació 
definitiva. 
 
QUART.- Notificar els acords a les persones interessades.” 
 
Resultat: Aprovat per 12 vots a favor i 9 vots en contra. 
 
Votació 
Els grups municipals d’ERC-AM-AM (9 regidors) i PSC-CP (3 regidors), hi voten a favor. 
 
Els grups municipals de Fem Masnou (3 regidors), JxCAT-UNITS (3 regidors), Cs (2 
regidors) i CUP-AMUNT (1 regidora), hi voten en contra. 
 
10. - Autorització de la pròrroga de la delegació de competències de la Deixalleria 
de la Mancomunitat Intermunicipal de Serveis d’Alella, El Masnou i Teià a favor del 
Consell Comarcal del Maresme (CCM) per l’exercici 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?meeting=video_202201270946080200_FH.mov&topic=10 

 
Acord: 
 
“La Mancomunitat Intermunicipal de Serveis d’Alella, El Masnou i Teià gestiona, entre 
d’altres, el servei de deixalleria tal i com preveu l’article setè dels seus Estatuts (BOPB de 
10 d’agost de 2010). 
 
Els Plens dels tres Ajuntaments van autoritzar, mitjançant la Mancomunitat, la delegació 
de la prestació del servei de la Deixalleria a favor del Consell Comarcal del Maresme, qui 
la gestiona mitjançant l’empresa mixta Residus del Maresme Societat Limitada 
(RESMAR, SL).  
 
En concret, el Ple de l’Ajuntament del Masnou, ho va aprovar en sessió celebrada el dia 
19 d’octubre de 2017. El Ple de l’Ajuntament d’Alella, en sessió celebrada el dia 25 
d’octubre de 2017. I el Ple de l’Ajuntament de Teià, en sessió extraordinària celebrada el 
dia 26 d’octubre de 2017.  
 
Posteriorment, en data 23 de gener de 2018, i en base als acords dels plens dels tres 
Ajuntaments abans referenciats, el Ple de la Mancomunitat va acordar, en sessió 
ordinària, aprovar el conveni de delegació de competències a favor del Consell Comarcal, 

http://videoacta.elmasnou.cat/?meeting=video_202201270946080200_FH.mov&topic=10
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pel que fa a les competències en matèria de gestió de deixalleria per a la prestació dels 
serveis que es relacionen en el present conveni, amb efectes a partir de l’1 de gener de 
2018. 
 
El conveni es va formalitzar en document administratiu en data 31 de gener de 2018.  
 
Segons el pacte cinquè, la vigència s’estableix en un màxim de 4 anys, fins l’1 de gener 
de 2022, essent possible la seva pròrroga anual fins a un màxim de 4 anys més, per 
períodes d’anys naturals, pròrroga que haurà de ser acordada per l’òrgan competent de 
cadascuna de les entitats signants del present conveni, i formalitzant-se en addenda 
anual.  
 
Amb data 1 de desembre de 2021, mitjançant escrit del President de la Mancomunitat de 
Serveis adreçat al President del Consell Comarcal del Maresme s’anunciava la voluntat 
de prorrogar un any més el conveni, és a dir, l’any 2022, mentre es feien els tràmits 
preceptius d’autorització de la pròrroga per part dels tres ajuntaments i l’aprovació formal 
per part de la Mancomunitat de Serveis. 
 
Posteriorment, el Consell Comarcal del Maresme, a través de l’Eacat, comunica l’acord 
adoptat en sessió plenària de 21 de desembre de 2021, aprovant la pròrroga anual del 
Conveni de Delegació de Competències de la Mancomunitat de Serveis, condicionada a 
l’autorització de la pròrroga per part dels tres ajuntaments integrants de la Mancomunitat 
de Serveis d’Alella, el Masnou i Teià, així com de la Mancomunitat.  
 
Vist l’informe conjunt de l’enginyer i del tècnic de medi ambient de la Mancomunitat de 
data 11 de gener de 2022 que literalment diu:  

 
“Atès que en data 31 de gener de 2018 es va signar el conveni de delegació de 
competències de la mancomunitat de serveis d’Alella, el Masnou i Teià a favor del 
Consell Comarcal del Maresme, per la prestació del servei en matèria de gestió de la 
deixalleria mancomunada. Aquest conveni de delegació de competències va entrar en 
vigor des del dia de la seva signatura, estenent-se la seva vigència fins com a màxim 
de 4 anys, el 1 de gener de 2022, essent possible la seva pròrroga anual fins a un 
màxim de 4 anys més, per períodes d’anys naturals. 
 
Atès que l’esmentat conveni permet prorrogar per un any més. 
 
Atès que la realització dels treballs s’està executant de conformitat amb el Pla de 
Gestió de la Deixalleria Mancomunada d’Alella, El Masnou i Teià i es compleix el 
conveni de delegació. 
 
Atès que la pròrroga és necessària per garantir la gestió d’aquest equipament mentre 
s’estudien altres formes possibles de gestió. 
 
Per l’exposat, 
 
INFORMEM 
Favorablement la pròrroga del conveni de delegació de competències de la 
mancomunitat de serveis d’Alella, el Masnou i Teià a favor del Consell Comarcal del 
Maresme, per la prestació del servei en matèria de gestió de la deixalleria 
mancomunada, amb plena subjecció al conveni signat en data 31 de gener de 2018.” 
 

Vist l’informe conjunt del secretari i de la interventora de l’Ajuntament i de la 
Mancomunitat de data 11 de gener de 2022 que literalment diu:  
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“Antecedents 
 
La Mancomunitat Intermunicipal de Serveis d’Alella, El Masnou i Teià gestiona, entre 
d’altres, el servei de deixalleria tal i com preveu l’article setè dels seus Estatuts (BOPB 
de 10 d’agost de 2010). 
 
Els Plens dels tres Ajuntaments van autoritzar, mitjançant la Mancomunitat, la 
delegació de la prestació del servei de la Deixalleria a favor del Consell Comarcal del 
Maresme, qui la gestiona mitjançant l’empresa mixta Residus del Maresme Societat 
Limitada (RESMAR, SL).  
 
En concret, el Ple de l’Ajuntament del Masnou, ho va aprovar en sessió celebrada el 
dia 19 d’octubre de 2017. El Ple de l’Ajuntament d’Alella, en sessió celebrada el dia 25 
d’octubre de 2017. I el Ple de l’Ajuntament de Teià, en sessió extraordinària celebrada 
el dia 26 d’octubre de 2017.  
 
Posteriorment, en data 23 de gener de 2018, i en base als acords dels plens dels tres 
Ajuntaments abans referenciats, el Ple de la Mancomunitat va acordar en sessió 
ordinària aprovar el conveni de delegació de competències a favor del Consell 
Comarcal, pel que fa a les competències en matèria de gestió de deixalleria per a la 
prestació dels serveis que es relacionen en el present conveni, amb efectes a partir de 
l’1 de gener de 2018. 
 
El conveni es va formalitzar en document administratiu en data 31 de gener de 2018.  
 
Segons el pacte cinquè la vigència s’estableix en un màxim de 4 anys, el 1 de gener 
de 2022, essent possible la seva pròrroga anual fins a un màxim de 4 anys més, per 
períodes d’anys naturals, pròrroga que haurà de ser acordada per l’òrgan competent 
de cadascuna de les entitats signants del present conveni, i formalitzant-se en 
addenda anual.  
 
Amb data 1 de desembre de 2021, mitjançant escrit del President de la Mancomunitat 
de Serveis adreçat al President del Consell Comarcal del Maresme s’anunciava la 
voluntat de prorrogar un any més el conveni, és a dir, l’any 2022, mentre es feien els 
tràmits preceptius d’autorització de la pròrroga per part dels tres ajuntaments i 
l’aprovació formal per part de la Mancomunitat de Serveis. 
 
Posteriorment, el Consell Comarcal del Maresme, a través de l’Eacat, comunica l’acord 
adoptat en sessió plenària de 21 de desembre de 2021, aprovant la pròrroga anual del 
Conveni de Delegació de Competències de la Mancomunitat de Serveis, condicionada 
a l’autorització de la pròrroga per part dels tres ajuntaments integrants de la 
Mancomunitat de Serveis d’Alella, el Masnou i Teià, així com de la Mancomunitat.  
 
Vist l’informe conjunt de l’enginyer i del tècnic de medi ambient de la Mancomunitat de 
data 11 de gener de 2022 pel qual s’informa favorablement la pròrroga del conveni.  
 
Normativa d’aplicació 
 

- Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local (LRBRL). 
- Reial Decret Legislatiu 2/2004, 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei 

Reguladora de les Hisendes Locals. 
- Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat mitjançant 

Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril (TRLMRLC).  
- Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 

de l’organització comarcal de Catalunya (TRLOCC). 
- Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei 

reguladora dels residus. 
- Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i 

serveis de les entitats locals (ROAS). 
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- Estatuts de la Mancomunitat Intermunicipal de Serveis d’Alella, El Masnou i Teià 
(BOPB de 10 d’agost de 2010). 

 
Fonaments de dret  
 
Primer.- Competència en matèria de deixalleries 
 
L’article 25.2.b) LRBRL atribueix competències pròpies als municipis en matèria de 
medi ambient urbà, i en concret les relatives a parcs i jardins públics, gestió dels 
residus sòlids urbans. I l’article 26.1.a) LRBRL determina com a servei de prestació 
obligatòria per part de tots els municipis, entre d’altres, la recollida de residus.  
 
En termes similars, es recullen aquestes previsions als articles 66.3.l) i 67.a) 
TRLMRLC. 
 
A nivell sectorial la regulació la trobem al Text refós de la Llei reguladora dels residus 
que al seu article 52 determina com a obligatori el servei de deixalleria pels municipis 
de més de cinc mil habitants, i que aquest servei es pot prestar independentment o 
associadament. Davant doncs de l’obligació de prestar el servei i en ser Alella, El 
Masnou i Teià municipis amb població superior als cinc mil habitants es va acordar 
prestar-lo de forma mancomunada.  
 
Segon.- Delegació de competències 
 
L’article 9.4 TRLMRLC determina que les competències municipals poden ser 
exercides per les comarques en els supòsits i amb els requisits establerts per les lleis.  
 
En el mateix sentit, l’article 25.1.c) TRLOCC estableix que correspon a la comarca 
l’exercici de les competències que li siguin delegades pels municipis o les 
mancomunitats de municipis. 
 
Finalment, també l’article 167.1.b) ROAS preveu que la comarca, de conformitat amb 
el seu programa d’actuació comarcal, pot prestar serveis de competència municipal en 
virtut de delegació o conveni. 
 
Tercer.- Justificació de la pròrroga de la delegació 
 
En l’informe tècnic conjunt de l’enginyer i del tècnic de medi ambient de la 
Mancomunitat de data 11 de gener de 2022 es justifica la necessitat de la pròrroga.  
 
Quart.- Addenda de la pròrroga  
 
La formalització de la pròrroga es realitzarà mitjançant una addenda del conveni de 
delegació.   
 
Cinquè.- Consignació pressupostària 
 
Les despeses derivades de les obligacions del conveni, aniran a càrrec de les 
aplicacions pressupostàries del pressupost de la Mancomunitat de l’exercici 2022.   
 
Per tant, en tractar-se d’una tramitació anticipada d’una despesa plurianual l’eficàcia 
de l’acord resta subordinada a la corresponent consignació pressupostària per 
l’exercici 2022, de conformitat amb l’article 174.2.e) del Reial Decret Legislatiu 2/2004, 
5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes 
Locals. 
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Sisè.- Òrgan competent i quòrum d’aprovació 
 
L’òrgan competent per acordar aquesta pròrroga és el Consell General de la 
Mancomunitat, prèvia autorització dels plens dels tres ajuntaments que integren la 
Mancomunitat. 
 
L’article 17 dels Estatuts de la Mancomunitat es remet a la legislació de règim local 
vigent pel que fa a l’adopció d’acords, per tant, l’acord s’haurà d’adoptar per majoria 
absoluta, en virtut de l’article 47.2.h) LRBRL i 114.3.e) TRLMRLC.  

 
Conclusions 
 
S’informa favorablement la pròrroga anual del conveni de delegació de la Deixalleria 
de la  Mancomunitat Intermunicipal de Serveis d’Alella, El Masnou i Teià a favor del 
Consell Comarcal del Maresme, sempre que prèviament els plens dels tres 
ajuntaments que conformen la Mancomunitat autoritzin aquesta pròrroga. 
 
Aquesta és l’opinió dels sotasignants que sotmeten a qualsevol altre de millor 
fonament en dret. No obstant això, l’òrgan competent, resoldrà el que consideri 
oportú.” 
 

Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Territori amb data 19 de gener 
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. Autoritzar la pròrroga de la delegació de competències de la Mancomunitat 
Intermunicipal de Serveis d’Alella, El Masnou i Teià relatives a la gestió del servei de la 
Deixalleria a favor del Consell Comarcal del Maresme per l’exercici 2022.   
  
Segon. Declarar que l’autorització del punt anterior queda condicionada de forma 
resolutòria a l’aprovació de dita pròrroga per part dels ajuntaments d’Alella i de Teià, així 
com per part del Consell General de la Mancomunitat qui, si s’escau, aprovarà la pròrroga 
del conveni regulador de la delegació de competències a favor del Consell Comarcal del 
Maresme per a l’exercici 2022.  
 
Tercer. Notificar aquests acords als ajuntaments d’Alella i de Teià, i al Consell Comarcal 
del Maresme.  
 
Quart. Publicar aquests acords mitjançant anunci al web de l’Ajuntament del Masnou.” 
 
Resultat: Aprovat per 14 vots a favor i 7 vots d’abstenció. 
 
Votació 
Els grups municipals d’ERC-AM-AM (9 regidors), PSC-CP (3 regidors) i Cs (2 regidors), hi 
voten a favor. 
 
Els grups municipals de Fem Masnou (3 regidors), JxCAT-UNITS (3 regidors) i CUP-
AMUNT (1 regidora), s’abstenen. 
 
11. - Contesta de l'Equip de Govern als precs i les preguntes de la sessió anterior. 
 
Les intervencions corresponents a aquest punt de l’ordre del dia es troben enregistrades a la videoacta. Es poden 
consultar a l’enllaç següent: 

 

http://videoacta.elmasnou.cat?meeting=video_202201270946080200_FH.mov&topic=11 

 
 
 

http://videoacta.elmasnou.cat/?meeting=video_202201270946080200_FH.mov&topic=11
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12. - Precs i preguntes adreçats a l'Equip de Govern. 
 
Les intervencions corresponents a aquest punt de l’ordre del dia es troben enregistrades a la videoacta. Es poden 
consultar a l’enllaç següent: 

 

http://videoacta.elmasnou.cat?meeting=video_202201270946080200_FH.mov&topic=12 

 
13. - Moció presentada pel Grup Municipal de JxCAT-UNITS per tal de fer el 
pagament d'impostos estatals a l'Agència Tributària de Catalunya (ATC). 
 
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_202201270946080200_FH.mov&topic=13 

 

Resultat: Aquest punt queda sobre la taula. 
  
14. - Declaració institucional presentada pel Grup Municipal de JxCAT-UNITS per 
aclarir la veritat sobre els atemptats de Barcelona i Cambrils del 17 d'agost. 
 
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_202201270946080200_FH.mov&topic=14 

 
Acord: 
 

“El 17 d’agost de 2017 Barcelona i Cambrils van viure un dels moments més foscos i 
colpidors de la seva història, amb transcendència internacional arreu del món: l’atemptat 
terrorista que va llevar la vida a 16 persones deixant més de 152 ferits i desfent 
moltíssimes famílies. 
 
En un primer moment, semblava que totes les autoritats s’abocaven per tal de poder 
ajudar a les famílies i esbrinar el succeït, amb l’inici d’un procés judicial que havia 
d’esclarir els fets i trobar els responsables. 
 
Més enllà de les impressions inicials, tot l’entramat al voltant de l’acte terrorista va posar 
damunt la taula molts interrogants que, a data d’avui encara no tenen resposta. 
 
Sobtadament, van començar a aparèixer notícies que embrutaven la tasca del Mossos en 
diaris de conegut caire unionista. Diferents partits independentistes van intentar obrir 
investigacions en diferents moments davant el Congrés dels Diputats espanyol, sense 
que fins ara cap dels partits que formen part del bloc unionista hagi permès l’inici de cap 
investigació. 
 
El més greu és que, en el procediment judicial encapçalat per juristes de conegut prestigi 
del nostre país, es va posar de manifest la existència de molts interrogants que no havien 
quedat resolts, i va aparèixer l’ombra d’una possible col·laboració dels poders espanyols 
amb un imam que podria haver estat confident, i que hauria estat implicat en la causa. 
 
També en seu judicial es va demanar l’inici d’una comissió a fi de poder esclarir la 
intervenció d’aquets possibles poders. La sorpresa va ser la negativa del jutge a ordenar 
l’esmentada investigació, emparant-se en la Llei 9/1968 de 5 d’abril Sobre Secrets 
Oficials (Llei per cert dictada en ple franquisme, exactament 1968). 
 
L’ombra dels interrogants ha deixat sobre la taula una possible intervenció d’organismes 
estatals que, operant al marge de la Llei, haurien pogut participar o tenir coneixements de 
qui eren els participants en l’atemptat i com es va produir el mateix. 
 
Recentment, ha tornat a aparèixer l’interrogant de qui va intervenir o qui tenia 
coneixement, davant la gravetat de les acusacions fetes en seu judicial per l’excomissari 
José Manuel Villarejo i ateses les evidents relacions existents entre l’Imam de Ripoll i els 

http://videoacta.elmasnou.cat/?meeting=video_202201270946080200_FH.mov&topic=12
http://videoacta.elmasnou.cat/?meeting=video_202201270946080200_FH.mov&topic=13
http://videoacta.elmasnou.cat/?meeting=video_202201270946080200_FH.mov&topic=14
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serveis secrets espanyols, que fins avui no han estat objecte ni d’investigació judicial ni 
parlamentària. 
 
Més enllà de la credibilitat d’un senyor que està investigat en diferents causes i que ha 
reconegut la seva participació en l’Operació Catalunya, el sol fet de que s’hagi manifestat 
en una sala de vistes que el CNI “pretendía dar un "susto" a Cataluña, pero que "se le fue 
de las manos" considerem que per respecte a les persones que van perdre la vida en 
aquell atemptat, les ferides i les famílies que encara estan patint la pèrdua dels seus 
essers estimats, s’hauria d’haver obert d’ofici una investigació. 
 
No obstant, ens trobem davant el silenci dels partits espanyols, i del govern espanyol, que 
vulnerant els principis bàsics d’un estat democràtic, i davant la negativa d’esclarir els fets, 
totalment incomprensible i reprovable dins un país de la UE, cal que s’investigui amb 
profunditat la intervenció dels poders (fàctics o no ) de l’estat espanyol en els fets 
succeïts. 
 
D’acord amb l’exposat, demanem que el Ple de l’Ajuntament aprovi els següents 
 
ACORDS: 
 
PRIMER. Sol·licitar al Congrés dels Diputats la creació d’una Comissió d’Investigació que 
tingui com a finalitat investigar les relacions entre l’Imam de Ripoll Abdelbaki Es Satty i els 
serveis secrets espanyols i les possibles responsabilitats d’aquests i altres estaments 
estatals en la comissió dels atemptats. 
 
SEGON. Sol·licitar a la Fiscalia General de l’Estat que investigui les declaracions 
efectuades per l’excomissari José Manuel Villarejo i impulsi la corresponent investigació 
judicial dels fets que van desencadenar els atemptats ocorreguts a Catalunya l’agost de 
2017. 
 
TERCER. Sol·licitar al Gobierno de España que procedeixi a desclassificar com a matèria 
reservada a l’empara de la Llei sobre Secrets Oficials els documents incautats a 
l’excomissari Villarejo que tinguin relació amb els atemptats ocorreguts a Catalunya 
l’agost de 2017. 
 
QUART. Instar al Govern de la Generalitat a emprendre les accions necessàries per a 
aclarir la veritat sobre l’eventual responsabilitat del CNI i altres estaments estatals en 
l’atemptat del 17 d’agost, arribant a quantes instàncies siguin a l’efecte necessàries. 
 
CINQUÈ. Reconèixer la tasca que van tenir aquell dia Mossos d’Esquadra, Guàrdia 
Urbana i altres agents del sistema d’emergències, per la seva ràpida intervenció. 
 
SISÈ. Tenir sempre present la memòria de les víctimes del 17 d’agost i vetllar perquè el 
govern rescabali els familiars i es preservi la seva memòria i dignitat.” 
 

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 regidora), hi voten a favor. 
 

Els grups municipals de 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. 
 

 


