RELACIÓ DE PROPOSTES DEL PLE MUNICIPAL

21 de març de 2019

Núm. PLE2019000005
Relació de propostes del Ple Municipal en sessió ordinària de l'Ajuntament del
Masnou del dia 21 de març de 2019.
1. - Aprovació, si escau, de l'esborrany de l'acta del Ple ordinari del 28 de febrer de
2019 i del Ple extraordinari i urgent del 6 de març de 2019.
2. - Informacions i comunicacions de l'Alcaldia.
3. - Donar compte dels decrets d'Alcaldia.
4. - Ratificació del Decret d'Alcaldia número 313, de 18 de febrer de 2019 de
nomenament de la representant titular del Grup Municipal PP al Consell de la Vila.
Vist el Decret d’Alcaldia número 313 de 18 de febrer de 2019, en el qual es disposa
textualment el següent:
“Atès que el Consell de la Vila és el màxim òrgan permanent de participació ciutadana de
caràcter consultiu, en el qual els representants de la ciutadania i els representants
municipals debaten els assumptes públics estratègics, econòmics, socials, culturals i
sostenibles de la vila.
Atès que el 16 de novembre de 2017 el Ple de l’Ajuntament del Masnou va aprovar
inicialment la modificació del Reglament del Consell de la Vila, que va quedar
automàticament elevat a definitiu el 21 de febrer de 2018 amb la publicació del seu text
refós al BOPB.
Atès que els nomenaments dels membres del Consell de la Vila representants dels grups
municipals, segons l’anterior reglament, podien ser membres de la corporació.
Atès que el 23 de juliol de 2015 el Ple de l’Ajuntament del Masnou va nomenar el Sr.
Antonio Marset Boza membre titular del Consell de la Vila del Grup Municipal del PP.
Atès que el 24 de gener de 2019, el Sr. Federico de las Heras, fins ara portaveu i únic
representant del PP, va anunciar i oficialitzar la seva renúncia voluntària al càrrec de
regidor.
Atès que el 13 de febrer de 2019 es va celebrar el Ple extraordinari i urgent on es va
nomenar el Sr. Antonio Marset Boza com a nou regidor, portaveu i únic integrant del Grup
Municipal del Partit Popular (PP).
Atès que l’article 8.c) del text refós del Reglament del Consell de la Vila, de composició del
plenari, el plenari està format, entre d’altres, per una persona representant, que no podrà
ser membre de la corporació, de cadascun dels grups municipals amb presència al
consistori.
Vist que el Sr. Antonio Marset Boza ha de deixar de ser membre titular del Consell de la
Vila i ha de nomenar un nou representant.

ACTS1005
v. 2017/11

Vist el correu electrònic del 6 de febrer de 2019 del nou regidor del PP, el Sr. Antonio
Marset Boza, on comunica la representant titular del seu grup en el Consell de la Vila, la
Sra. Olivia Caballero Bernat, la qual no és membre de la corporació.
Vist l’informe de la Tècnica de projectes del 14 de febrer de 2019.
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En virtut de tot això, i en ús de les facultats atribuïdes legalment,
RESOLC:
Primer. – Nomenar com a membre del Consell de la Vila com a representant titular del
Grup Municipal PP, fins a la fi del mandat, la persona següent:
Sra. Olivia Caballero Bernat
Segon. - Ratificar el nomenament de la persona del punt anterior al Ple de la Corporació,
en aplicació del disposat a l’art. 9 del Text refós del Reglament del Consell de la Vila.
Tercer. - Notificar aquesta resolució a la persona interessada.
Quart. - Publicar aquesta resolució a l’e-Tauler i al portal de transparència municipal.”
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Serveis Generals amb data 13 de
març de 2019.
En virtut de tot el que s’ha exposat, es proposa al Ple de la corporació, l’adopció de l’acord
següent:
Únic. Ratificar el Decret d’Alcaldia amb número 313, de 18 de febrer de 2019, en virtut del
qual es nomena la persona anteriorment citada al Consell de la Vila.
5. - Resolució d’al·legacions i aprovació definitiva de la denominació de la Plaça
Nova de les Dones del Tèxtil.
Vist que el dia 17 de setembre de 2018 el Consell va aprovar la denominació de Plaça
Nova a la zona urbanística de l’Illa Centre.
Donat que durant la tramitació de l’expedient, en la comissió informativa, el dia 16 de
gener, el PSC va presentar una esmena per tal que la denominació fos plaça Nova de les
Dones del Tèxtil.
Atès que el dia 22 de gener es va reunir d’urgència el Grup de treball del Consell de
Patrimoni i van proposar acceptar aquesta denominació ja que mantenia el nom acordat
pel Consell de Patrimoni i recollia, alhora, la voluntat inicial que hi havia de donar visibilitat
a les dones treballadores del municipi.
Atès que en el Ple de l’Ajuntament, en la sessió ordinària celebrada el 24 de gener de 2019
es va aprovar inicialment la denominació de la plaça pública resultat de la promoció
urbanística de la Illa Centre (antiga DOGI) com a Plaça Nova de les Dones del Tèxtil.
Donat que durant el període d’exposició pública es va presentar l’al·legació i suggeriment
amb registre d’entrada número E-2019/002559.

ACTS1005
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Vist l’informe del secretari del dia 12 de març que es transcriu tot seguit:
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“Antecedents
1. En la sessió plenària ordinària de data 24 de gener de 2019 es va aprovar inicialment la
denominació de la plaça pública resultant de la promoció urbanística de la Illa Centre (antiga
DOGI) com a Plaça Nova de les Dones del Tèxtil, i es va sotmetre l’expedient a informació
pública per un termini de 15 dies hàbils, mitjançant la inserció dels anuncis corresponents al
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB) i al tauler d’edictes electrònic de
l’Ajuntament (e-Tauler), als efectes de presentació d’al·legacions o reclamacions, si s’escau.
2. Durant l’esmentat període s’ha presentat, en data 28 de febrer de 2019, amb registre
d’entrada número, E-2019/002559, un escrit amb una al·legació i un suggeriment.
3. Mitjançant el present informe es procedeix a analitzar l’al·legació formulada, segons la qual
no s’ha seguit el procediment atès que la “proposta que es va portar al Ple no va ser
publicada durant 15 dies al tauler d’anuncis i al web perquè qui ho cregués convenient
pogués presentar al·legacions o suggeriments abans de portar la mateixa al Ple”. En base a
la qual, es sol·licita la declaració de nul·litat de l’aprovació inicial.
Normativa d’aplicació
-

Constitució Espanyola (CE).
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local (LRBRL).
Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions
Públiques (en endavant LPACAP).
Text refós del reglament de protocol, honors i distincions, de l’Ajuntament del Masnou.

Consideracions jurídiques
Primera.- Procediment d’aprovació de la denominació dels carrers o places del Masnou:
El procediment d’aprovació de la denominació dels carrers o places del Masnou està regulat al Text
refós del reglament de protocol, honors i distincions de l’Ajuntament del Masnou (en endavant
reglament de protocol), no existeix normativa d’àmbit estatal o autonòmic de rang legal ni
reglamentari sobre aquesta matèria.
El procediment regulat a l’article 23 del reglament de protocol determina, en essència, els tràmits
següents:
-

Informe del Consell de Patrimoni Cultural.

-

Edicte al tauler d’anuncis i al web municipal pel termini de 15 dies.

-

Elevació de la proposta al Ple previ dictamen de la comissió informativa corresponent, per a
l’adopció de l’acord definitiu.

L’ al·legant considera que no s’ha seguit el procediment establert al reglament de protocol perquè
l’Ajuntament no va publicar l’edicte abans de portar la proposta al Ple, ja que l’equip de govern va
incorporar en el mateix Ple una esmena del Grup Municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya
per afegir al nom el text “de les dones del tèxtil”, essent finalment la proposta que es va votar al Ple
“Plaça Nova de les Dones del Tèxtil”.

ACTS1005
v. 2017/11

Al meu entendre la tramitació s’ha seguit i s’ha efectuat de la forma més garantista possible als
efectes de permetre la presentació d’al·legacions i suggeriments per part de la ciutadania. N’és
exemple d’això, la pròpia al·legació presentada que a la seva vegada incorpora un suggeriment
sobre la denominació.
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Del reglament de protocol es dedueix que l’Alcalde sotmet la proposta a informació pública de forma
prèvia a la seva consideració per part del Ple, que l’aprova amb caràcter definitiu. Doncs bé, en la
tramitació el que es va fer és sotmetre la proposta formulada pel Consell de Patrimoni Cultural a
l’aprovació inicial –no la definitiva- per part del Ple per després sotmetre-la a informació pública.
D’aquesta manera s’assoleix, al meu entendre, una major transparència i participació ciutadana. En
primer lloc, perquè en haver un pronunciament “inicial” del Ple, es permet a tots els regidors i
regidores l’exercici del seu dret a la participació de l’art. 23 de la Constitució, mitjançant la
presentació d’esmenes, ja sigui en la comissió informativa o en el mateix Ple. Com així finalment va
succeir, amb l’esmena presentada pel Grup Municipal del PSC, que el govern va acceptar.
I un cop feta l’aprovació inicial, amb l’esmena incorporada, l’acord es va sotmetre a informació
pública per tal que la ciutadania en general pogués presentar les al·legacions i suggeriments que
considerés adient, com així ha succeït en el cas que ens ocupa.
I en segon lloc, perquè feta l’aprovació inicial per part del Ple, la seva difusió als efectes de la
transparència i de la participació ciutadana en el tràmit d’informació pública és indiscutiblement molt
més àmplia que si, tal com diu el reglament únicament s’hagués publicat un anunci al tauler
d’anuncis i al web municipal. En aquest sentit, cal tenir en compte que les sessions del Ple són
públiques, són retransmeses en directe, la seva convocatòria es publica a les cartelleres municipals
i es tramet a totes les associacions i entitats veïnals inscrites en el corresponent registre municipal.
A més, a l’anterior, es va afegir la publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona del tràmit
d’informació pública –no prevista al reglament de protocol-, de forma que la difusió de l’acord
d’aprovació inicial pel simple fet de formar part del Ple municipal, que és seguit per un bon nombre
de veïns, ha estat molt més àmplia que si s’hagués fet únicament com recull el reglament de
protocol.
I en tercer lloc, cal tenir present que sense aquest tràmit d’aprovació inicial tindríem que l’expedient
sotmès a informació pública hagués estat amb la denominació proposada pel Consell de Patrimoni
“Plaça Nova”, i després, fruit de la presentació d’esmenes i de la seva acceptació –doncs al mateix
nivell està el dret de presentar-les o no per part dels regidors de l’oposició com el dret del govern
d’acceptar-les o no- s’hauria aprovat al Ple una proposta diferent sense haver realitzat cap tràmit
d’informació pública sobre aquesta proposta.
Ara en canvi, l’expedient sotmès a informació pública ha estat el que recull l’esmena presentada i
acceptada, de forma que la ciutadania n’ha estat coneixedora i s’ha pogut pronunciar sobre el nom
que la incorpora.
En conclusió, l’expedient tramitat no solament ha respectat els tres tràmits essencials abans indicats
(informe del Consell de Patrimoni, tràmit d’informació pública, i aprovació per part del Ple) sinó que
ho ha fet en uns termes molt més garantistes per tota la població, tota vegada que mitjançant
l’aprovació inicial per part del Ple s’ha donat major difusió a l’assumpte.

ACTS1005
v. 2017/11

Afegir a la tramitació establerta al reglament de protocol una aprovació inicial no es pot considerar
quelcom contrari a dret. La regulació del procediment administratiu, sigui en aquest reglament o amb
caràcter general en la normativa de procediment administratiu té caràcter de mínims. Res impedeix
afegir un tràmit, com en aquest cas l’aprovació inicial, si amb aquest no només es respecten els
drets dels ciutadans sinó que s’amplien o se’n facilita el seu exercici com ha estat aquest cas. En
essència, el tràmit d’informació pública s’ha produït i d’una forma que, insisteixo, introduint
l’aprovació inicial prèvia per part del Ple, és molt més garantista que la que estableix el reglament de
protocol.
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Segona.- Inexistència d’una causa de nul·litat de ple dret o d’anul·labilitat:
En el punt segon del “sol·licito” es demana que es declari nul·la l’aprovació inicial, com a
conseqüència de l’al·legació formulada relativa al fet que segons la part al·legant no s’ha seguit el
procediment establert al reglament.
A nivell procedimental, la nul·litat de ple dret requereix, segons l’article 47.1.e) LPACAP, que s’hagi
“prescindit totalment i absolutament del procediment establert o de les normes que contenen les
regles essencials per a la formació de la voluntat dels òrgans col·legiats”.
En primer lloc cal tenir present que el procediment no ha finalitzat, caldrà resoldre l’al·legació i
aprovar l’expedient definitivament, però a més, com he posat de manifest en la consideració jurídica
anterior, en la tramitació seguida fins a la data no s’ha produït cap vulneració del procediment
establert, s’ha afegit un tràmit d’aprovació inicial per part del Ple, i seguidament l’expedient s’ha
sotmès a informació pública, per tant, no s’ha incorregut en cap causa de nul·litat de ple dret ni
d’anul·labilitat.
Conclusions
A la vista del que s’ha exposat, considero que la tramitació efectuada és no només respectuosa amb
el reglament de protocol sinó que s’ha produït de forma transparent i en uns termes més garantistes
que els del reglament de protocol per afavorir una major participació ciutadana en aquest assumpte,
i per tant, proposo la desestimació de la mateixa.
Aquesta és l’opinió del sotasignant que sotmet a qualsevol altre de millor fonament en dret. No
obstant això, l’òrgan competent, resoldrà el que consideri oportú.”

Vist l’informe de la tècnica de patrimoni del dia 13 de març que es transcriu tot seguit:
“Relació de fets
El dia 17 de setembre de 2018 el Consell va aprovar posar el nom de Plaça Nova a la zona
urbanística de l’Illa Centre. En la comissió informativa, el dia 16 de gener, el PSC va
presentar una esmena per tal que la denominació fos plaça Nova de les Dones del Tèxtil.
El dia 22 de gener es van reunir d’urgència el Grup de treball del Consell de Patrimoni i van
proposar acceptar aquesta denominació ja que mantenia el nom acordat pel Consell de
Patrimoni i recollia, alhora, la voluntat inicial que hi havia de donar visibilitat a les dones
treballadores del municipi.
Aquesta proposta es va elevar al Ple i es va aprovar inicialment la denominació de la plaça
pública resultat de la promoció urbanística de la Illa Centre (antiga DOGI) com a Plaça Nova
de les Dones del Tèxtil amb 14 vots a favor i 7 en contra.
En el període d’exposició pública es va presentar una al·legació i suggeriment amb registre
d’entrada número E-2019/002559.
Posteriorment, el dia 11 de març es va celebrar una reunió extraordinària d’urgència del
Grup de Treball d’honors i distincions per donar resposta a l’al·legació i suggeriment i es van
fer les següents consideracions que es transcriuen:

ACTS1005
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“Les persones que formen el part del Grup de treball d’honors i distincions del Consell
Municipal de Patrimoni Cultural han considerat el següent:
1. Es refermen en la decisió presa el dia 22 de gener de 2019.
2. Afirmen que el procediment realitzat és correcte, segons el Text Refós del
Reglament del Consell Municipal de Patrimoni Cultural i del Text Refós del
Reglament de Protocol, honors i distincions de l’Ajuntament del Masnou.
Expedient núm. PLE2019000005
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3. Consideren que s’ha garantit la participació ciutadana a través del Consell
Municipal de Patrimoni Cultural que és un òrgan sectorial de participació
ciutadana, amb caràcter informatiu, consultiu i assessor.
4. Confirmen que el procés realitzat per l’aprovació d’aquesta denominació s’ha fet
garantint els principis de transparència i d’accés a la informació pública.
Per tant proposen desestimar l’al·legació i suggeriment pels motius exposats”.
Posteriorment a aquesta reunió es va celebrar una altra reunió extraordinària d’urgència del
Ple del Consell Municipal de Patrimoni Cultural on es va deliberar el següent, segons
transcripció de l’esborrany de l’acta:
“Els membres del Consell accepten per unanimitat totes les consideracions fetes pel
Grup de treball i proposen desestimar l’al·legació i suggeriment de la instància E2019/002559.
Així mateix també fan constar que s’està buscant una zona al Masnou que es pugui
anomenar 1 d’Octubre, però encara no s’ha pres cap acord”.
Vist l’informe del secretari.
Fonaments de dret
 Text refós de Reglament d’honors i distincions de l’Ajuntament del Masnou, Capítol
III, Secció quarta, article 18, punt 1 i 2.
 Text refós del Reglament del Consell Municipal de Patrimoni Cultural.
Propostes
Primer. Es proposa desestimar l’al·legació i suggeriment que es van formular en l’escrit
presentat amb registre d’entrada número E-2019/002559 de data 28 de febrer de 2019,
d’acord amb les consideracions que van fer els membres del Consell de Patrimoni Cultural
el dia 11 de març i que van aprovar per unanimitat.
Segon. Es proposa aprovar definitivament la denominació de la plaça pública resultant de la
promoció urbanística de la Illa Centre (antiga DOGI) com a plaça Nova de les Dones del
Tèxtil.”

Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Serveis Generals amb data 13 de
març de 2019.
En virtut de tot el que s’ha exposat, es proposa, al Ple de la corporació:
Primer. Desestimar l’al·legació i suggeriment formulats en l’escrit presentat amb registre
d’entrada número E-2019/002559 de data 28 de febrer de 2019, tot de conformitat,
respectivament, amb els informes del secretari general i de la tècnica de patrimoni cultural
de data 13 de març de 2019, que s’han transcrit anteriorment de forma literal i que
serveixen de motivació d’aquest acord de conformitat amb l’article 88.6 de la Llei 39/2015,
d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
Segon. Aprovar definitivament la denominació de la plaça pública resultant de la promoció
urbanística de la Illa Centre (antiga DOGI) com a Plaça Nova de les Dones del Tèxtil.
Tercer. Notificar aquests acords als interessats.

ACTS1005
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Quart. Comunicar la denominació de la plaça a l’INE, Sorea i Correus.
Cinquè. Publicar aquests acords a l’e-tauler.
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6. - Creació d'una comissió informativa de caràcter específic sobre gestió directa de
serveis municipals.
En els darrers anys ha tornat amb força a l’actualitat de l’agenda política el debat sobre la
gestió dels serveis públics locals. Per una banda s’han succeït iniciatives legislatives que
han perfilat i actualitzat les diferents formes de gestió existent, directa i indirecta (LRSAL,
Llei de contractes...). Per altra, les diferents formacions polítiques han expressat les seves
preferències per la gestió directa o la indirecta, en termes relativament imprecisos ja que es
parla de “municipalització” o de “remunicipalització” de serveis que sempre han estat de
titularitat municipal.
El cert és que la forma de gestió dels serveis respon en bona mesura a una forma
d’entendre la gestió de la res publica, però també té un component que s’ha de fonamentar
en l’anàlisi concreta de cada cas, ja que un dels objectius és garantir la millor utilització
dels recursos públics i l’assoliment dels millors resultats possibles.
En el nostre Ajuntament, sense anar més lluny, s’han debatut al Ple algunes mocions que
posaven sobre la taula la forma de gestió de serveis com l’abastament d’aigua potable, el
clavegueram, els estacionaments de vehicles en espais públics o la retirada de vehicles de
les vies públiques (grua), la qual cosa fa palès l’interès existent al respecte.
Per tal de concretar, formalitzar i ordenar aquest debat, des d’aquesta Alcaldia es
considera necessari crear una comissió informativa de caràcter específic que pugui debatre
i analitzar a fons aquesta qüestió, obtenint la informació que sigui necessària i analitzant-la
en tots els seus vessants.
El vigent Reglament Orgànic Municipal (ROM), al seu article 44 estableix que el Ple pot
crear comissions informatives per a temes específics, de caràcter temporal, l’objecte de les
quals és obtenir la informació sobre un tema i emetre el corresponent dictamen, que
sotmetrà al Ple. L’objecte, composició i durada d’aquestes comissions s’ha de fixar en el
moment d’acordar-ne la creació.
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Serveis Generals amb data 13 de
març de 2019.
En virtut de tot el que s’ha exposat, es proposa, al Ple de la corporació, l’adopció dels
acords següents:
Primer. Acordar, tal i com disposa l’article 44 del vigent ROM, la creació d’una Comissió
Informativa de caràcter específic per tal d’obtenir informació i emetre un dictamen, que se
sotmetrà al Ple, sobre la gestió directa de determinats serveis municipals de l’Ajuntament
del Masnou.
Segon. Establir els següents aspectes en relació amb el funcionament d’aquesta Comissió
Informativa de caràcter específic:
1) Objecte.

ACTS1005
v. 2017/11

a) L’objecte d’aquesta Comissió Informativa de caràcter específic serà l’anàlisi
d’informació tècnica, jurídica i econòmicofinancera en relació amb la gestió directa
dels serveis municipals.
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b) A tal efecte, la Comissió podrà proposar a l’Alcaldia que s’encarreguin els estudis
pertinents a elaborar tant per personal de l’Ajuntament com per experts externs, als
quals es podrà també convocar per enquestar-los sobre la temàtica plantejada.
c) Els serveis esmentats en el punt a), que es poden qualificar com a “serveis urbans”
es podran ampliar, en funció dels resultats obtinguts, amb d’altres relacionats.
2) Composició.
a) La comissió serà integrada per les persones portaveus de cada grup municipal, o el
regidor o la regidora que cada grup determini. També en formaran part els regidors i
les regidores no adscrits. Així mateix, per als grups municipals amb més d’una
persona integrant, es designarà una substitució per als casos d’absència del titular.
b) La presidència recaurà en l’Alcalde.
c) La presidència, a iniciativa pròpia o a proposta de qualsevol membre de la
Comissió, podrà convocar a les seves reunions, a través de la secretaria, a
personal tècnic municipal o a especialistes externs experts en la matèria objecte de
la comissió.
d) Formaran també part de la comissió el Gerent i l’Interventor municipals, amb veu
però sense vot.
e) La secretaria de la comissió serà exercida pel Secretari general de l’Ajuntament o
funcionari que el substitueixi.
3) Durada.
a) Els treballs de la comissió es duran a terme entre el moment de la seva constitució i
el 30 de juny de 2019. Aquesta durada podrà modificar-se si així ho decideix la
comissió per majoria absoluta.
b) La primera reunió de la comissió, per tal de formalitzar la seva constitució i fer el
plantejament inicial dels treballs es realitzarà dins del termini de 15 dies després de
la seva aprovació pel Ple de l’Ajuntament.
4) Funcionament.
a) El funcionament de la Comissió atendrà allò que s’indica en el Reglament Orgànic
Municipal.
b) A la fi de cada servei estudiat, la Comissió haurà de lliurar al Ple i al Consell de la
Vila, a través de l’Alcaldia, un dictamen amb el resultat del seu estudi,
complementat amb els documents tècnics, jurídics i econòmics que s’hagin pogut
elaborar com a resultat de les seves actuacions.

ACTS1005
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Tercer. Fer públics aquests acords a través dels mitjans habituals de l’Ajuntament.
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7. - Iniciació del procés per a l’obtenció de la marca turística Viles Marineres de
l’Agència Catalana de Turisme.
Vist que en data 22 de desembre de 2016 la Junta de Govern Local va acordar l’adhesió
de l’Ajuntament del Masnou a l’Agència Catalana de Turisme.
Vist que en data 9 d’octubre de 2018 l’Agència Catalana de Turisme va presentar la nova
marca turística de promoció i comercialització Viles Marineres adreçada a poblacions
litorals que conserven viva la cultura lligada al mar i les tradicions pesqueres, i que han
sabut mantenir els seus espais naturals i patrimonials, tot oferint experiències i vivències
vinculades als valors de la vida marinera.
Vist que en una primera fase s’han identificat un conjunt de municipis que a priori
reuneixen les condicions per incorporar-se al programa, entre ells el Masnou.
Vist que des de la regidoria de Turisme es considera que l’obtenció de la marca Viles
Marineres contribuirà a posicionar i promocionar el Masnou com a destinació turística a
nivell nacional i internacional, contribuirà a preservar i promoure el nostre patrimoni històric,
arquitectònic, tradicional i paisatgístic; a promoure-hi el turisme com a eina de
desenvolupament, diversificació econòmica i garantia de futur; crear sinergies entre
municipis; i protegir la conciliació i l’equilibri entre residents i visitants.
Vist que l’obtenció de la marca Viles Marineres implica les següents accions de promoció
per part de l’Agència Catalana de Turisme:







Any del Turisme Cultural 2018-2019.
Participació en presstrips, famtrips, viatges de benchmarking i fires especialitzades.
Visibilitat en canals de promoció online: webs, app, bloc, market place.
Publicacions específiques.
Cursos de formació especialitzats.
Creació de sinergies amb la xarxa de Viles Marineres.

Vist que l’obtenció de la marca Viles Marineres no comporta cap despesa afegida a la
mateixa quota d’adhesió a l’Agència Catalana de Turisme que ja està compromesa
anualment amb càrrec a la partida TU 43200.467000 A consorcis promoció turística.
Vist l’informe de la tècnica de turisme i patrimoni de data 21 de febrer de 2019 en el que
s’especifiquen els requisits generals i específics.
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Serveis Generals amb data 13 de
març de 2019.
En virtut de tot el que s’ha exposat, es proposa, al Ple de la corporació, l’adopció dels
acords següents:
Primer. Iniciar el procés per a l’obtenció de la marca turística Viles Marineres de l’Agència
Catalana de Turisme, designar com a coordinadora la tècnica de turisme i patrimoni per fer
d’interlocutora amb l’Agència Catalana de Turisme i redactar el dossier de la candidatura
del Masnou.

ACTS1005
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Segon. Notificar el present acord a l’Agència Catalana de Turisme.
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8. - Aprovació de la relació extrajudicial número 2 de factures sense consignació al
2018.
Durant l’exercici 2018 es van realitzar una sèrie de despeses amb càrrec al pressupost de
2018 i sense crèdit disponible.
Per aquest motiu i malgrat estar recepcionades i conformades per part de les àrees
gestores de les factures, aquestes no es podien comptabilitzar dins el termini d’execució
del pressupost per manca de contractació i/o de suficient consignació pressupostària.
D’acord amb els informes dels diferents tècnics afectats i consultada la Base de dades que
suporta el sistema comptable es conclou que no existeix cap pagament realitzat a favor
dels tercers que tot seguit es detallen, relatius a les factures i pels imports relacionats.
Així mateix, no figuren càrrecs bancaris a favor dels tercers per les factures i els imports
relacionats.
Vist l’informe de l’Interventor municipal .
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Serveis Generals amb data 13 de
març de 2019.
En virtut de tot el que s’ha exposat, es proposa, al Ple de la corporació, l’adopció dels
acords següents:
Primer.- Es procedeixi a la instrucció i aprovació del oportú expedient de Reconeixement
Extrajudicial de Crèdit per a la seva imputació al pressupost de despeses de l’exercici
corrent, no imputats en l’exercici corresponent, per import de 46.600,77 euros.
Segon.- Autoritzar, disposar i reconèixer les obligacions per un import total de 46.600,77
euros amb càrrec a les diferents aplicacions pressupostàries relacionades a l’Annex.
Tercer.- Ordenar el pagament de les obligacions reconegudes a l’apartat anterior.
Quart.- Comunicar l’acord anterior a la Intervenció i a la Tresoreria Municipals, als efectes
pressupostaris i comptables escaients.
9. - Modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de la taxa per estacionament de
vehicles de tracció mecànica en terrenys d'ús públic local.
En data 6 de març, en sessió urgent i extraordinària, el Ple de l’Ajuntament va aprovar
inicialment l’establiment del servei d’aparcament públic soterrani per a vehicles situat plaça
pública resultant de la promoció urbanística de l’Illa Centre del Masnou (antiga DOGI).

ACTS1005
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Vist l’estudi econòmic de la tècnica de Gestió Econòmica de data 8 de març de 2019, sobre
la taxa del servei d’aparcament públic subterrani per a vehicles situat a la plaça pública
resultant de la promoció urbanística de l’Illa Centre.
L’11 de març de 2019, la tècnica de Mobilitat ha emès un informe en el qual posa de
manifest que l’Ajuntament del Masnou ha desenvolupat en el sector delimitat pels carrers
d’Itàlia, Flos i Calcat, Roger de Flor i Pintor Domènech Farré el projecte de l’Illa Centre, que
preveu convertir aquesta zona en un nou centre d’activitat social del municipi, amb
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10

RELACIÓ DE PROPOSTES DEL PLE MUNICIPAL

21 de març de 2019

Núm. PLE2019000005
habitatge, comerç, jocs infantils, una plaça pública i compta amb més de 500 places
d’aparcament entre privades i municipals.
Afegeix que l’Ajuntament ha rebut part de la planta -1 de l’estacionament que es troba sota
de la plaça, al qual s’accedeix pel carrer de Flos i Calcat, 14. Aquesta planta te 112 places
per vehicles de 4 rodes i 10 places per vehicles de 2 rodes que són de propietat privada i
vinculades a un gran establiment comercial i 142 són de propietat municipal.
El 28 de febrer de 2019, es va formalitzar un conveni per a la cessió de l’ús de les places
propietat de GESDIP, S.A.U.
L’Ajuntament del Masnou assumeix l’explotació i la gestió conjunta de la totalitat de les
places resultants, ubicades a l’aparcament subterrani ubicat a la planta -1 de la plaça
pública resultant de la promoció urbanística de l’Illa Centre del Masnou, d’acord amb la
distribució de places següent:
Propietari
Ajuntament
del Masnou

Tipus de places

GESDIP,
S.A.U.

Total

Vehicles de 4 rodes

142

112

254

Vehicles de 2 rodes

0

10

10

142

122

264

Suma

En relació al règim d’usos, inicialment s’ha decidit distribuir les places de la manera
següent:
Nombre de places per Per vehicles de Per vehicles de
règim
4 rodes
2 rodes
Abonats
Rotació
Total

50
204
254

Total places

10
0
10

Distribució
règims

60
204
264

23%
77%
100%

Pel que fa als ingressos previstos per aquest concepte en un any:
Resum ingressos
Nombre de places
Ingressos/any
Ingresos/plaça/any
Ingressos/plaça/mes

Abonats

Rotació

Total

4 rodes

4 rodes

2 rodes

204

50

10

264

72.805,76 €

42.000,00 €

3.600,00 €

118.405,76 €

356,89 €

840,00 €

360,00 €

448,51 €

29,74 €

70,00 €

30,00 €

37,38 €

ACTS1005
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Finalment, proposa la modificació de l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa per
estacionament de vehicles de tracció mecànica en terrenys d’ús públic local, per afegir la
regulació del aparcament subterrani ubicat a la planta -1 de la plaça pública resultant de la
promoció urbanística de l’Illa Centre del Masnou, d’acord amb els informes emesos per la
tècnica de Gestió Econòmica.
Vist el dictamen desfavorable de la Comissió Informativa de Serveis Generals amb data 13
de març de 2019.
Expedient núm. PLE2019000005

11

RELACIÓ DE PROPOSTES DEL PLE MUNICIPAL

21 de març de 2019

Núm. PLE2019000005
En virtut de tot el que s’ha exposat, es proposa, al Ple de la corporació, l’adopció dels
acords següents:
Primer- APROVAR provisionalment la modificació de la taxa per estacionament de vehicles
de tracció mecànica en terrenys d’ús públic local, que quedarà redactat de la manera
següent:
Article 5è Tarifa
Modificar l’apartat F) per afegir les tarifes del aparcament públic subterrani per a vehicles
situats a la plaça pública resultant de la promoció urbanística de l’Illa Centre i amb aquesta
incorporació l’actual apartat F) quedarà com G), d’acord amb el detall següent:
F) Aparcament públic subterrani per a vehicles situats a la plaça pública resultant
de la promoció urbanística de l’Illa Centre
1. Rotació
Vehicle
4 rodes

Vehicle
2 rodes

1.1 Horari diürn
Preu per minut ................................................. 0,0350 €
Estada completa diürna..................................... 18,00 €
Esta completa diürna d’un mes......................... 53,00 €

0,0175 €
9,00 €
26,00 €

1.2 Horari nocturn
Preu per minut.................................................. 0,0263 €
Estada completa nocturna................................ 13,00 €
Esta completa nocturna d’un mes.................... 30,00 €

0,0131 €
7,00 €
15,00 €

2. Abonaments, per usuari particulars al mes
2.1 Vehicle de quatre rodes, al mes.............................................
2.2 Vehicle de dues rodes, al mes...............................................

70,00 €
30,00 €

G) Reposició del comandament de les pilones automàtiques a la via pública:
1. Reposició del comandament ...................................................... 40,00 €
Article 7è. Gestió i ingrés
Modificar el punt 2 per afegir regulació del aparcament públic Illa Centre i amb aquesta
incorporació l’actual punt 2 passarà a serà el punt 3, quedant redactat de la següent
manera::
2. Article 5 F.1 ) Aparcament públic subterrani per a vehicles situats a la plaça
pública resultant de la promoció urbanística de l’Illa Centre, per rotació:

ACTS1005
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La taxa s’exigirà en règim d’autoliquidació. Atès que es tracta de l’estacionament de
duració limitada la taxa s’haurà de pagar a la finalització del servei. El pagament
s’efectuarà als caixers automàtics instal·lats en l’aparcament.
A través de convenis es podran aplicar reduccions sobre la taxa amb un màxim de dues
hores gratuïtes.
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3. Article 5 apartats B, C, D, E, F.2, per abonats i G):
1. La taxa es podrà exigir en règim d’autoliquidació o liquidació.
2. Les quotes a les quals fa referència la tarifa d’aparcament exclusiu a la plaça
Marcel·lina Monteys, la plaça del Mercat Vell, l’Edifici Centre i els abonaments
mensuals de l’aparcament públic subterrani per a vehicles situats a la plaça pública
resultant de la promoció urbanística de l’Illa Centre de la present ordenança, seran
exigibles per mensualitats avançades, a través d’un padró de caràcter mensual. El
pagament és realitzarà a través de domiciliacions bancàries de caràcter obligatori.
3. Les baixes s’hauran de cursar com a màxim l’últim dia laborable del mes per tenir
efectes a partir del següent.
4. Així mateix les altes que es produeixin dins l’exercici tindran efectes des de la data
en què neixi l’obligació de contribuir.
5. Les quotes liquidades i no satisfetes es faran efectives per la via administrativa de
constrenyiment.
A partir de la tercera quota impagada, podrà comportar deixar sense efecte
l’adjudicació de la plaça i es perdrà la condició d’abonat.
6. Per als aparcaments de l’Edifici Centre i la plaça del Mercat Vell, s’estableix un
dipòsit de 40€ que caldrà fer efectiu en el moment de rebre les claus i el
comandament de l’aparcament, i que serà retornat quan se sol·liciti la baixa, prèvia
devolució en perfectes condicions de claus i comandament.
Segon.- EXPOSAR l’acord precedent al tauler d’anuncis de l’Ajuntament durant trenta
dies hàbils, durant els quals les persones interessades podran examinar l’expedient i
presentar-hi les reclamacions que creguin oportunes.
Tercer.- PUBLICAR, l’anunci en el butlletí oficial de la província i també en un diari de
gran difusió de la província.
Quart.- Transcorregut el període d’exposició pública, sense que s’hagin presentat
reclamacions, l’acord provisional s’entendrà definitivament aprovat, sense necessitat
d’acord plenari.
Si hi ha reclamacions, les haurà de resoldre el Ple de la corporació, en un ple
extraordinari convocat el més aviat possible, abans d’aprovar definitivament la modificació
a que fa referència l’acord provisional.

ACTS1005
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Cinquè.- PUBLICAR, en el butlletí oficial de la província l’acord elevat a definitiu i el text
íntegre de l’ordenança fiscal aprovada, la qual entrarà en vigor l’endemà de la publicació
en l’esmentat BOPB i regirà mentre no s’acordi la modificació o derogació.
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10. - Modificació puntual del Pla General d'Ordenació Urbanística del Masnou per a la
regulació dels habitatges d'ús turístic
Vista la documentació relativa a la Modificació Puntual del Pla General d’Ordenació del
Masnou per a la regulació dels habitatges d’ús turístic, redactada per l’arquitecte (.../...), per
encàrrec d’aquest Ajuntament.
Atès que, la proposta d'aquesta Modificació del Pla General d’Ordenació Urbana consisteix
en delimitar dues zones dins de la ciutat on s'estableixen les condicions referents als
habitatges d'ús turístic:
- Zona A: Delimitada pel front marítim de la ciutat i els carrers de Joan Maragall,
República Argentina, Av. de la Generalitat de Catalunya, carrers de Fontanills, de
Tomàs Vives, Sant Miquel i Torrent Umbert.
- Zona B: Tot el terme municipal del Masnou que no estigui inclòs en la zona A.
Les condicions per a les diferents zones de regulació són les següents:
- A la Zona A: Es prohibeixen els habitatges d'ús turístic.
- A la Zona B: S'admeten els habitatges d'ús turístic si aquests es situen en habitatges
unifamiliars aïllats.
Atès que, segons consta en la memòria del document, l’objectiu fonamental del Pla és
garantir per l’habitatge l’equilibri entre els usos residencials i turístics per mitjà de la
regulació de la seva implantació, limitant-lo a les zones amb menys densitat de població
del municipi per tal de garantir el manteniment de la massa residencial ciutadana i que
pugui conviure de manera equilibrada amb l’ús turístic.
Atès que amb data 7 de juny de 2018 la Junta de Govern Local va acordar, de forma
potestativa, la suspensió de l’atorgament llicències, comunicacions prèvies o declaracions
responsables de construcció d’obra nova, d’ampliació, consolidació i rehabilitació integral,
les d’obertura, i/o modificació substancial d’activitats, sempre que en tots aquests cassos,
es tracti d’actuacions relacionades amb l’ús hoteler, en el qual s’entenen incloses totes les
activitats d’allotjament turístic.
Vist l’informe favorable emès per la tècnica d’Habitatge de l’Ajuntament del Masnou amb
data 5 de març de 2019, en el qual es manifesta textualment el següent:
“Fets
En data 7 de juny de 2018 es va aprovar per Junta de govern local la suspensió potestativa
de l’atorgament de llicències relacionades amb l'ús hoteler o amb qualsevol altre tipus
d'allotjament turístic.

ACTS1005
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El motiu de la suspensió va ser disposar del temps suficient per estudiar els tipus
d’allotjaments turístics existents en el municipi i regular la seva ubicació així com les
condicions en les quals s’ha de desenvolupar aquesta activitat perquè es garanteixi la seva
sostenibilitat amb la resta d’activitats del municipi.
Un cop realitzat l’esmentat estudi s’ha cregut oportú la modificació puntual del PGOU per a
la regulació dels habitatges d’ús turístic al municipi del Masnou a fi d’aconseguir els
següents objectius:
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- Racionalitzar la implantació deis habitatges d'ús turístic al municipi del Masnou, per tal
d'evitar incidències negatives en la qualitat de vida dels ciutadans i preservar la
convivència pacífica entre els ciutadans residents i les persones que viuen a la ciutat o les
que estan de pas temporal per la ciutat.
El document incorpora un apartat inicial on es justifica la solució adoptada i s’explica que la
proposta sorgeix de la voluntat municipal de preservar l’àmbit del front marítim existent i de
nova creació, limitant la implantació dels habitatges d'ús turístic.
És tracta d’una proposta senzilla i alhora resolutiva que divideix en dos zones el municipi:
- La zona A definida pel front marítim
- La zona B que comprèn la resta del municipi.
A la zona A es proposa prohibir els habitatges d’ús turístics, pels raonaments que
s’exposen inicialment i en canvi a la zona B estarien permesos únicament en habitatges
aïllats.
La proposta justifica la necessitat, oportunitat i conveniència de la modificació en relació als
interessos públics i privats concurrents.
Pel que fa al contingut del document presentat, aquest s’ajusta a allò que requereix el Dl
1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme, atenent a la
naturalesa i abast de la modificació proposada.
Conclusions
S’informa amb caràcter favorable del document de Modificació puntual del PGOU per a la
regulació dels habitatges d’ús turístic al Masnou.”
Vist l’informe jurídic sobre tramitació emès amb data 5 de març de 2019 per la tècnica de
gestió de l’Àrea de Territori, amb el vist i plau del secretari general de l’Ajuntament, en el
qual es posa de manifest que pot procedir-se a l’aprovació inicial de l’esmentada
modificació puntual de Pla General, seguint el mateix procediment que per a l’aprovació del
Pla General, de conformitat amb el que preveu l’article 96 del Text refós de la Llei
d’Urbanisme.
Atès el que especifica l’article 96, en relació amb l’article 85 del Decret legislatiu 1/2010, de
3 d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’urbanisme, i l’article 101.3 del mateix
text legal.
Vist el dictamen desfavorable de la Comissió Informativa de Territori amb data 13 de març
de 2019.
En virtut de tot el que s’ha exposat, es proposa al Ple de la corporació, l’adopció dels
acords següents:

ACTS1005
v. 2017/11

PRIMER.- Aprovar inicialment la Modificació Puntual del Pla General d’Ordenació del
Masnou per a la regulació dels habitatges d’ús turístic, que té com a objectiu principal
garantir per l’habitatge l’equilibri entre els usos residencials i turístics per mitjà de la
regulació de la seva implantació.
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SEGON.- Prorrogar la suspensió, a l'empara de l'article 73.2 del Text Refós de la Llei
d'Urbanisme, aprovat per Decret Legislatiu 1/2010 de 3 d'agost, de l’atorgament llicències,
comunicacions prèvies o declaracions responsables de construcció d’obra nova,
d’ampliació, consolidació i rehabilitació integral, les d’obertura, i/o modificació substancial
d’activitats, sempre que en tots aquests cassos, es tracti d’actuacions relacionades amb els
habitatges d’ús turístic, en l'àmbit delimitat i grafiat en el plànol de suspensió que figura al
document, elaborat de conformitat amb el punt 3 de l'esmentat article 73 del TRLU; i
determinar, de conformitat amb l'article 74.1 de l'esmentat text legal, que el termini de la
suspensió serà de dos anys a comptar des del 7 de juny de 2018, data de l’acord de la
suspensió potestativa prèvia.
TERCER.- Suspendre, de conformitat amb el que estableix l’article 73 del Text refós de la
Llei d’Urbanisme, l’atorgament de llicències a la zona afectada per la modificació del Pla
General, d’acord amb el plànol que consta a l’expedient, en aquells supòsits en que la
normativa vigent i la modificada entrin en contradicció, suspensió que durarà com a màxim,
fins el dia 7 de juny de 2020, d’acord amb el que preveu l’article 74 del mateix text legal.
QUART.- Sotmetre la documentació de la modificació puntual del Pla General a informació
pública per un termini d’un mes, d’acord amb el que preveu l’article 85.4, del Decret
legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme,
mitjançant edicte en el Butlletí Oficial de la Província, tauler d’anuncis municipals, e-tauler i
en un dels diaris de major circulació, i al portal de transparència de la web municipal.
Durant aquest termini, l’expedient restarà a disposició de qualsevol persona que el vulgui
examinar i hi vulgui presentar al·legacions.
CINQUÈ.- Sol·licitar informe als organismes afectats per raó de llurs competències
sectorials, d’acord amb el que assenyala l’article 85.5 del referit Decret legislatiu.
11. - Contesta de l'Equip de Govern als suggeriments i les preguntes de la sessió
anterior.
12. - Precs i preguntes adreçats a l'Equip de Govern.
13. - Moció presentada pel Grup Municipal del PP sobre el respecte i la neutralitat
institucional en els edificis públics, els espais públics i el mobiliari urbà del Masnou.
L’article 103.1 de la Constitució Espanyola estableix que “La administración Pública sirve
con objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo con los principios de eficàcia,
jerarquia, descentralización, desconcentración y coordinación con sometimeinto pleno a la
Ley y al Derecho” es per això que les institucions i administracions públiques tenen que
mantenir la neutralitat política en les seves actuacions i han de guiar-se en la recerca de
l’interès general de tota la ciutadania.
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Últimament, hem vist com en la façana de l'Ajuntament, els edificis i espais públics, com
Can Malet, i el mobiliari urbà del nostre municipi han estat ocupats per pancartes i símbols
partidistes, tals com banderes estelades al balcó de l'Ajuntament o a la rotonda de la N-II
amb la carretera d’Alella, així com pancartes amb al·lusió a els “presos polítics” (realment
polítics presos) que reivindiquen i fan al·lusió als membres del Govern de la Generalitat de
Catalunya cessats dels seus càrrecs, en aplicació del article 155 de la Constitució, i en
presó provisional i enjudiciats per greus càrrecs, com rebel·lió, sedició, desobediència i
malversació de fons públics.
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Totes aquestes pancartes i símbols partidistes posicionen políticament la institució i
l’administració pública a favor d’un determinat col·lectiu, trencant el caràcter objectiu que
ha de presidir l’actuació de l’entitat local, convertint-se, en definitiva, en una institució al
servei d’uns determinats grups polítics i socials, mitjançant un missatge que distorsiona la
realitat.
Per tot això, la permanència d’aquestes pancartes i símbols partidistes en els edificis
públics, els espais públics i el mobiliari urbà del municipi determina l’assumpció de la
responsabilitat per part del Consistori i del seu equip de govern, també en el cas de que
hagi estat un tercer qui ha procedit a la seva col·locació, al no haver procedit l’equip de
govern municipal a la seva immediata retirada.
Aquestes actuacions suposen una adhesió o suport d’una determinada causa que en cap
cas es pot considerar general, comprometent la neutralitat política de l’Ajuntament i la seva
objectivitat al servei de l’interès general de la ciutadania i una vulneració del principi
d’objectivitat i neutralitat al que estan subjectes totes les institucions, administracions
públiques i ens locals, tal com marca el referit article 103.1 de la Constitució Espanyola i
l’article 6.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, que
determina que “Las entidades locales sirven con objetividad los intereses públicos que les
están encomendados y actúan de acuerdo con los principios de eficacia, descentralización,
desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la Ley y al Derecho”. Són, per
això, independents i no instruments de cap organització social, ideològica o política,
resultant l’ordenament jurídic, exclusivament, el que regeix la seva actuació.
L’apropiació dels espais públics per sectors afins a l’independentisme s’ha vist intensificat
amb l’aparició dels anomenats CDR, els quals porten a terme una estratègia deliberada
amb l’objectiu de trencar la neutralitat ideològica del municipi i el respecte de l’espai públic i
que han gaudit d'impunitat per part de l'Ajuntament, posant en qüestió la convivència entre
el conjunt de la ciutadania i obrint una escletxa encara més gran en la fractura social ja
existent des de fa temps a Catalunya. Molts d’aquests comportaments incívics comporten
desperfectes en els espais públics i el mobiliari urbà, provocant un cost econòmic de
reparació a càrrec del pressupost de l’Ajuntament, i per tant, del conjunt de la ciutadania,
quan serien accions totalment evitables, i en tot cas, s’haurian d’aplicar tots els elements
coercitius i sancionadors possibles per a fer front a aquest cost econòmic.
Vist el dictamen desfavorable de la Comissió Informativa de Serveis Generals amb data 13
de març de 2019.
Per tots aquests motius exposats, el Grup Municipal del Partit Popular a l’Ajuntament de El
Masnou, proposem els següents
ACORDS:
PRIMER. Instar a l’Ajuntament de El Masnou a respectar i fer respectar la neutralitat
institucional en els edificis públics, els espais públics i el mobiliari urbà del municipi.
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SEGON. Instar a l’Ajuntament de El Masnou a retirar o fer retirar qualsevol pancarta o
símbol partidista dels edificis públics, els espais públics i el mobiliari urbà del municipi.
TERCER. Instar a l’Ajuntament de El Masnou a que compleixi la normativa legal vigent i la
faci complir pel que fa referència a la neutralitat ideològica dels edificis públics, espais
públics i el mobiliari urbà del municipi, imposant les mesures sancionadores i coercitives
necessàries i aplicables segons les lleis vigents i les ordenances municipals.
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QUART. Instar a l’Ajuntament de El Masnou a vetllar per la convivència entre el conjunt de
la seva ciutadania amb independència de la seva ideologia política o creença.
CINQUÈ. Traslladar aquests acords a la Delegació del Govern a Catalunya, als Grups
Parlamentaris del Parlament de Catalunya, al President del Parlament i al President de la
Generalitat i a totes les entitats i associacions del nostre municipi.
14. - Moció presentada pel Grup Municipal ICV-EUiA per l'elaboració d'un Pla
d'eliminació de les conduccions d'aigua potable de fibrociment de tot El Masnou.
El fibrociment és un material format per una barreja de ciment i un aglomerant de silicat de
calci que es forma per la reacció química d'un material silici i un material calcari, reforçat
amb fibres orgàniques, minerals o fibres inorgàniques sintètiques.
El fibrociment es va fer servir principalment pel revestiment, aïllament e impermeabilització
de nombroses estructures per la seva ductilitat, la seva capacitat aïllant del foc,
l'electricitat, per la seva condició d'incombustible i pel seu baix cost.
El fibrociment va ser un dels materials més emprats a Espanya entre el 1940 i finals del
segle passat en la construcció de nombroses estructures també d'obra pública.
Tot i així, des dels anys 70 s'han vingut publicant diversos estudis que alerten del perill
d'aquest material pel seu impacte a la salut humana havent-se demostrant la relació entre
la inhalació i ingestió de les fibres d'amiant presents en el fibrociment i nombrosos tipus
d'enfermetats com el càncer de pulmó, la fibrosis intersticial o el mesotelioma maligne, per
exemple. La mort per intoxicació d'amiant (material més tòxic del fibrociment) és lenta i
silenciosa, podent notar els seus efectes molts anys després de l'exposició a la substància.
La comercialització del fibrociment es va prohibir a Espanya al 2001 però malgrat les
diverses normatives posteriors com la directiva europea 2003/181CE que demanava la
prohibició i substitució d'aquests materials, el Reial Decret 396/2006 on s'estableixien
estrictes mesures per la seva retirada i manipulació així com la darrera resolució del
Parlament Europeu que ja apuntava de la necessitat de retirar aquest material de les
xarxes d'abastiment d'aigua potable encara resta present en moltes estructures de
titularitat pública.
El nostre poble no és aliè a aquesta realitat i conté en la seva xarxa pública d'aigua
canonades fetes d'aquest material. La desídia per part de l'empresa gestora en el
manteniment i substitució de les conduccions més antigues i els constants talls de
subministrament per avaries i fuites posen en risc la salut pública de la nostra població.
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Vist que en data 16 de novembre del 2017 el plenari municipal va aprovar per unanimitat
el Pla Director d'abastament d'aigua potable al municipi del Masnou, el qual inclou un total
de 9 actuacions que es van considerar com a prioritàries per al correcte funcionament del
servei.
Vist que en el mateix ple també es va aprovar per unanimitat l'addenda del contracte entre
l'Ajuntament del Masnou i SOREA amb una dotació de 1.664.177,88€ i també es va
aprovar el conveni entre dues parts per l'execució d'obres de millora de la xarxa de
subministrament d'aigua amb una dotació de 226.583€, Ambdues dotacions econòmiques
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tenen per objectiu l'execució de les actuacions previstes en el Pla director, cosa que
millorarà de la xarxa d'aigua potable.
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Territori amb data 13 de març de
2019.
És per tot allò anteriorment exposat, que el Grup Municipal d'ICV-EUiA demana al Ple de la
corporació l'assumpció dels següents acords:
1.- Actualitzar el plànol de la xarxa de distribució d'aigua potable que forma part del Pla
Director d'Abastament d'aigua potable del Municipi del Masnou, aprovat en sessió plenària
en data 16 de novembre del 2017 per unanimitat, de manera que incorpori les millores ja
executades o que estiguin en fase d'execució a càrrec del fons de reversió.
2.- Prendre el compromís de redactar un Pla de substitució progressiu de la xarxa de
distribució d'aigua potable, donant prioritat a aquests sectors del Masnou que tenen
canonades de fibrociment.
3.- Impulsar d'una vegada per totes la Taula de Treball aprovada per aquest Plenari al
desembre del 2017 per donar compliment als acords de la moció presentada per aquest
grup en el que es demanava un Pla de treball i actuacions per la millora de la gestió de
l'aigua del nostre municipi i on aquest tema sigui inclòs en estudi.
4.- Traslladar aquest acords a la Diputació de Barcelona perquè estudiï vies de suport als
Ajuntaments en aquesta matèria.
5.- Calendaritzar la substitució de les canonades d'aquest material de tota la xarxa
d'abastiment d'aigua potable del Masnou.
15. - Moció presentada pel Grup Municipal del PDeCAT-UNIÓ per fer front a l'alarma
social dels robatoris en cases habitades.
Atès l’alarma social que està generant a molts municipis del nostre país l’increment dels
robatoris en domicilis en els darrers mesos.
Atès que els efectius policials que tenim assignats per a la prevenció i investigació d’aquest
tipus de delinqüència es mostren clarament insuficients per a prevenir i resoldre aquest
increment de robatoris.
Atès que l’actual legislació i l’aplicació que en fan jutges i fiscals no és un element
dissuassori per als delinqüents, ja que la poca penalització de la reincidència i la llibertat
provisional són vistos en benefici dels delinqüents i no en benefici d’una societat més
segura que respecti la llibertat i la propietat privada dels qui pateixen aquests delictes,
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Serveis Generals amb data 13 de
març de 2019.
El ple de la corporació proposa l’adopció dels següents:
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ACORDS
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Primer.- Mostrar la nostra preocupació per l’increment de la inseguretat ciutadana que es
concreta amb els robatoris, alguns amb força, en domicilis del nostre municipi i a la nostra
comarca.
Segon.- Instar al Govern de la Generalitat per tal què, compartint aquesta preocupació i
d’una manera concertada amb els Ajuntaments, s’impulsin les actuacions policials
necessàries i coordinades per resoldre aquesta problemàtica.
Tercer.- Instar a la Fiscalia general de Catalunya i al Tribunal Superior de Justícia per tal
que en els seus respectius àmbits de decisió siguin amatents en les fases de graduar les
peticions de pena, de les sentències i de considerar la reincidència.
Quart.- Davant d’aquest augment de robatoris en domicilis, fer arribar també als grups
parlamentaris del Parlament de Catalunya i del Congrés dels Diputats aquesta preocupació
perquè se sol·liciti una modificació del Codi Penal per elevar les penes per aquesta
tipologia de delictes.
Cinquè.- Reclamar al Govern de l’estat espanyol els més de 800 milions d’euros que es
deuen a la Generalitat per tal que puguin ser revertits en una millora dels recursos
materials i humans de la Policia de la Generalitat – Mossos d’Esquadra.
Sisè.- Instar al govern municipal a signar el conveni amb el Departament d’Interior per
instal·lar lectors de matrícules als accessos del municipi en caràcter immediat que ajudin a
la prevenció i persecució d’aquest tipus de delicte.
Setè.- Comunicar aquests acords al Parlament de Catalunya, al Departament d’Interior, a
la Diputació, al Govern de l’Estat, als grups del Parlament i del Congrés de Diputats, i al
Consell Comarcal als efectes oportuns, tot palesant la preocupació del nostre municipi.
16. - Moció presentada pel Grup Municipal de la CUP-PA per complementar la
normativa dels habitatges d'ús turístic al municipi del Masnou.
Coneixem de llarg els estralls que està produint la "nova" vella bombolla immobiliària.
Famílies al carrer per finalització de contractes de lloguer, augments abusius dels lloguers,
sense millores estructurals evidents en els immobles i durada dels contractes de lloguer
totalment indignes.
La nova normativa per a la regulació d'Habitatges d'Ús Turístic al Masnou és un èxit
col·lectiu. Com a poble ens acabem de dotar d'una eina que pot arribar a ser útil per reduir
i fins hi tot acabar, amb l'ús de l'habitatge com a simple mercaderia turística.
Però aquesta eina, pot quedar tan sols en paper mullat si aquest consistori, i tot el seu
plenari, no hi dedica uns mínims per al seu funcionament, compliment i manteniment.

Vist el dictamen desfavorable de la Comissió Informativa de Territori amb data 13 de març
de 2019.
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PROPOSTES DE RESOLUCIÓ
1) Creació de l'Oficina Municipal d'Habitatge i Pobresa Energètica.
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2) Moratòria en la construcció d'obra nova residencial fins que no estigui definida una
política municipal d'habitatge i l'Oficina Municipal d'Habitatge i Pobresa Energètica estigui
en funcionament.
3) Expedientar i expropiar a bancs i grans tenidors un cop comprovat que mantenen pisos
buits.
4) Mentre no es reformula i crea la nova Oficina Municipal. Dotar de recursos a l'actual
Oficina Local d'Habitatge (personal i econòmic). Personal que ajudaria a desenvolupar les
següents tasques:
- Visualitzadors: equips de dues persones que comproven a peu de carrer els
possibles HUTs en situació il·legal i/o irregular.
La informació que recullen els visualitzadors va a parar als inspectors, que són els que
visiten el pis i tramiten les sancions.
- Control i seguiment: al llarg de l'any i especialment en èpoques d'alta ocupació
turística.
5) Negociar amb les diverses plataformes que ofereixen el servei de localització i reserva
dels HUT, per tal de que tinguin la obligació d'introduir el número de la llicència municipal
corresponent, a tots aquells habitatges de Masnou que s'estiguin oferint en aquella
plataforma.
6) Publicar aquests acords a les xarxes de difusió i comunicació habituals del consistori del
Masnou.
17. - Declaració institucional presentada pel Grup Municipal d'ERC-AM-MES de
suport al dret a morir dignament i a la despenalització de l'eutanàsia.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
La declaració universal dels Drets Humans (1948), al seu article primer, diu que “tots els
éssers humans neixen lliures i iguals en llibertat i en drets”.
La Constitució Espanyola (1978), al seu article 10, reconeix la dignitat de la persona i el
lliure desenvolupament de la seva personalitat. Aquesta llibertat i aquesta dignitat no s’han
de perdre en cap moment de la vida, tampoc en el procés final que ens porta a la mort.
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Malgrat això, l’article 143.4 del Codi Penal espanyol encara penalitza, si bé rebaixant les
penes, a la persona que ajudés a morir a una altra “amb actes necessaris i directes (...) per
la petició expressa, seriosa i inequívoca d’aquest, en el cas que la víctima patís una
malaltia greu que el conduís necessàriament a la mort, o que li produís greus patiments
permanents i difícils de suportar”.
Catalunya ha desenvolupat una legislació pròpia sobre el dret a viure amb dignitat el
procés de la mort, concretada en la Llei 21/2000, de 29 de desembre, sobre els drets
d'informació concernent a la salut i l'autonomia del pacient, i la documentació clínica i el
Decret 175/2002, de 25 de juny, pel qual es regula el Registre de voluntats anticipades.
Aquests principis queden també ratificats en la Llei estatal 41/2002, de 14 de novembre,
norma reguladora de l’autonomia del pacient i de dret i obligacions en matèria d’informació
i documentació clínica.
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L’Estatut d’Autonomia de Catalunya del 2006, en el seu article 20, titulat “Dret a viure amb
dignitat el procés de la mort” diu que “totes les persones tenen dret a rebre un tractament
adequat del dolor i cures pal·liatives integrals i a viure amb dignitat el procés de llur mort” i
afegeix “totes les persones tenen dret a expressar llur voluntat d'una manera anticipada per
tal de deixar constància de les instruccions sobre les intervencions i els tractaments mèdics
que puguin rebre, que han d'ésser respectades (...)”.
La concreció d’aquestes orientacions legals ha quedat reflectida en la pionera Carta de
drets i deures de la ciutadania en relació amb la salut i l’atenció sanitària (2001), revisada i
aprovada pel Departament de Salut el juny de 2015, que en el capítol d’Autonomia i presa
de decisions, apartat 5.1.8. diu “la persona té dret a viure el procés que s’esdevingui fins al
final de la vida segons la seva concepció de dignitat (...)”.
En aquest context, la persona té dret a rebre una atenció de qualitat que promogui
l’alleujament del patiment, sigui físic, psicològic, social o espiritual, proveïda en l’entorn
idoni (domicili, hospital, etc.), i atenent les preferències de la persona.
Quan es donen situacions de patiment insuportable i la persona, en plena possessió de les
seves facultats per decidir, expressa el seu desig de morir i sol·licita ajuda per fer-ho, té el
dret a rebre un tracte respectuós i que se li doni una resposta proporcionada a la intensitat
d’aquestpatiment. Igualment, la persona té dret que els professionals sanitaris li facilitin les
cures i els tractaments necessaris per facilitar-li una mort digna i sense patiment, sempre
dins del marc legal vigent.”
Aquestes lleis, juntament amb el desenvolupament dels programes de cures pal·liatives
han suposat una millora al llarg dels darrers anys que no podem ignorar.
Malauradament però, l'experiència del DMD, obtinguda a partir de l'atenció personalitzada
a centenars d'homes i dones al llarg dels darrers anys, ens permet afirmar que masses
persones continuen patint un sofriment innecessari al final de la seva vida. Ja sigui per
desconeixement d'aquestes lleis per una part del personal sanitari; desconeixement per
part dels pacients i del seu entorn dels seus drets o de com exercir-los; per la dificultat
d'accés als equips de cures pal·liatives per desinformació d'una part del personal sanitari o
per manca de recursos suficients per atendre a tota la població; o ja sigui per la
penalització de l’ajuda a morir a l’article 143.4 del Codi Penal espanyol.
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Per tant, per aconseguir facilitar el dret a morir dignament de la ciutadania, és necessari
despenalitzar l’eutanàsia i en paral·lel impulsar les mesures que actualment permet la llei.
Per avançar en el dret a la mort digna també és necessari la presa de consciència dels
ajuntament i la seva implicació. I és que a Catalunya, menys de l’1% dels catalans ha
registrat un Document de Voluntats Anticipades (DVA).
El 25 de juliol de 2017, el Parlament de Catalunya aprovà el text definitiu de la Proposta
per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de reforma de la
Llei orgànica 10/1995, del 23 de novembre, del Codi penal, de despenalització de
l’eutanàsia i l’ajuda al suïcidi. Aquesta proposta va ser admesa a tràmit en el Congrés dels
Diputats el 10 de maig de 2018, però ha quedat bloquejada per la majoria que PP i
Ciutadans tenen a la Mesa del Congrés. La mateixa sort ha seguit la Proposición de Ley
Orgánica de regulación de la eutanàsia del PSOE admesa a tràmit el 26 de juny de 2018.
L’Associació DMD-Cat ha fet arribar una sèrie de peticions a l’Ajuntament del Masnou
perquè, des de l’àmbit municipal, afavoreixi un seguit de mesures per ajudar a que la
població pugui viure de la manera més digna possible el procés de llur mort.
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El 30 d’abril de 1993, Ramon Sampedro, afectat de tetraplegia des d’agost de 1968, va
presentar al Jutjat número 5 de Barcelona la seva petició d’autorització perquè li fossin
subministrats els fàrmacs necessaris per acabar amb els seus patiments físics i psíquics.
Una demanda que li va ser denegada. Avui dia, també ho faria impossible la legislació
actual. Avui, vint-i-quatre anys més tard d’aquesta data, l’Ajuntament del Masnou fa
aquesta declaració institucional:
ACORDS
1. Donar suport a les propostes presentades per l’associació Dret a Morir DignamentCatalunya i, per manifestar el seu compromís de promoure la cultura de la mort digna
d’acord amb els següents punts.
2. Facilitar i oferir recursos formatius a les treballadores i treballadors municipals sobre els
drets de la ciutadania al final de la vida i el Document de Voluntats Anticipades (DVA).
L’exercici d’una pedagogia cívica divulgant el DVA a través de xerrades informatives i
activitats, fent campanyes de difusió i edició de tríptics, que estaran disponibles als punts
d’informació municipals.
3. Donar suport administratiu per facilitar el tràmit del Document de Voluntats Anticipades
(DVA), mitjançant la disponibilitat a les Oficines d’Atenció Ciutadana de l’ajuntament de la
informació necessària per a tramitar i inscriure el DVA.
4. Col·laborar amb el Parlament i la Generalitat de Catalunya en la simplificació del tràmit
del DVA per tal d’oferir a la ciutadania la possibilitat de signar el document davant d’un
funcionari públic municipal.
5. Instar el Departament de Salut a garantir l'assistència del Programa d’Atenció
Domiciliària i Equips de Suport (PADES) 24 hores al dia i 7 dies a la setmana, controlant la
qualitat del servei, i procurant revertir l'actual proporció entre els serveis públics i els
externalitzats.
6. Instar el Departament de Salut a reforçar i millorar els serveis de pal·liatius domiciliaris al
municipi amb l’augment del servei d’atenció a domicili (SAD) per a les persones ateses
pels equips de PADES.
7. Instar el Departament de Salut a la creació d’un observatori de la qualitat de la mort
format per representants de les institucions i de la societat civil. Aquest observatori serà
l’encarregat d’investigar i analitzar la qualitat de la mort al municipi. Entre les seves
funcions estaria fer un seguiment de les polítiques públiques i elaborar informes; comptaria
amb capacitats no només consultives sinó també de control, seguiment, denuncia,
executives i de propostes legislatives.
8. Donar suport a la proposta del Parlament de Catalunya demanant la despenalització de
l’eutanàsia al Congrés.
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9. Donar trasllat d’aquest Acord a l’ACM, a la FMC, al Parlament, al Govern, al Congrés de
Diputats, a l’Associació pel Dret a Morir Dignament i als mitjans de comunicació locals.
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