RELACIÓ DE PROPOSTES DEL PLE MUNICIPAL

22 de juliol de 2021

Núm. PLE2021000013
Relació de propostes del Ple Municipal en sessió ordinària de l'Ajuntament del
Masnou del dia 22 de juliol de 2021.
1. - Aprovació, si escau, de l'esborrany de l'acta del Ple ordinari del 17 de juny i del
Ple extraordinari i urgent del 8 de juliol de 2021.
2. - Informacions i comunicacions de l'Alcaldia.
3. - Donar compte dels decrets d'Alcaldia.
4. - Reconeixement de fill predilecte de la Vila del Masnou al Sr. Jordi Pericot
Canaleta.
Vist que el dia 22 de març de 2021 el Grup de treball d’honors i distincions es va reunir i
va acordar proposar el reconeixement de fill predilecte a Jordi Pericot Canaleta, Juan
Antonio Masoliver Ródenas i Carme Giralt i Canaleta.
Així mateix, pel que fa als possibles reconeixements a la ciutadania, el dia 18 de maig de
2021 el Consell de Patrimoni Cultural del Masnou vist els currículums de les persones, va
ratificar-ho i va proposar elevar al Ple els següents atorgaments:




Jordi Pericot Canaleta (nascut l’any 1931): fill predilecte, en reconeixement a la
seva trajectòria professional com a artista i acadèmic.
Juan Antonio Masoliver Ródenas (nascut l’any 1939): fill predilecte, en
reconeixement a la seva trajectòria com a escriptor, crític literari i acadèmic.
Carme Giralt Rosés (nascuda l’any 1940): filla predilecta, en reconeixement a la
seva carrera professional com a pedagoga i primera regidora dona de
l’Ajuntament del Masnou.

Atès que el dia 28 de maig de 2021 es va aprovar el decret número 2021LLDA001107
d’inici de l’expedient per a l’atorgament exposat anteriorment.
Vist que transcorregut el període d’exposició pública de l’expedient del dia 11 de juny al
dia 6 de juliol de 2021, per mitjà d’anunci publicat a l’eTAULER, d’acord amb el que
estableix l’article 23.3 del Text refós del reglament de protocol, honors i distincions de
l’Ajuntament del Masnou, en data 11 de juny de 2021 no s’han presentat al·legacions o
suggeriments.
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Serveis Generals amb data 14
de juliol de 2021.
En virtut de tot el que s’ha exposat, es proposa, al Ple de la corporació, l’adopció dels
acords següents:
Primer. Aprovar l’atorgament de fill predilecte de la vila a Jordi Pericot Canaleta en
reconeixement a la seva trajectòria professional com a artista i acadèmic.
Segon. Notificar aquest acord a la persona interessada.

ACTS1005
v. 2017/11

Tercer. Publicar aquest acord al tauler d’edictes electrònic d’aquest ajuntament (eTauler).
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5. - Reconeixement de fill predilecte de la Vila del Masnou al Sr. Juan Antonio
Masoliver Ródenas.
Vist que el dia 22 de març de 2021 el Grup de treball d’honors i distincions es va reunir i
va acordar proposar el reconeixement de fill predilecte a Jordi Pericot Canaleta, Juan
Antonio Masoliver Ródenas i Carme Giralt i Canaleta.
Així mateix, pel que fa als possibles reconeixements a la ciutadania, el dia 18 de maig de
2021 el Consell de Patrimoni Cultural del Masnou vist els currículums de les persones, va
ratificar-ho i va proposar elevar al Ple els següents atorgaments:




Jordi Pericot Canaleta (nascut l’any 1931): fill predilecte, en reconeixement a la
seva trajectòria professional com a artista i acadèmic.
Juan Antonio Masoliver Ródenas (nascut l’any 1939): fill predilecte, en
reconeixement a la seva trajectòria com a escriptor, crític literari i acadèmic.
Carme Giralt Rosés (nascuda l’any 1940): filla predilecta, en reconeixement a la
seva carrera professional com a pedagoga i primera regidora dona de
l’Ajuntament del Masnou.

Atès que el dia 9 de juny de 2021 es va aprovar el decret número 2021LLDA001232
d’inici de l’expedient per a l’atorgament exposat anteriorment.
Vist que transcorregut el període d’exposició pública de l’expedient del dia 11 de juny al
dia 6 de juliol de 2021, per mitjà d’anunci publicat a l’eTAULER, d’acord amb el que
estableix l’article 23.3 del Text refós del reglament de protocol, honors i distincions de
l’Ajuntament del Masnou, en data 11 de juny de 2021 no s’han presentat al·legacions o
suggeriments.
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Serveis Generals amb data 14
de juliol de 2021.
En virtut de tot el que s’ha exposat, es proposa, al Ple de la corporació, l’adopció dels
acords següents:
Primer. Aprovar l’atorgament de fill predilecte de la vila a Juan Antonio Masoliver
Ródenas en reconeixement a la seva trajectòria com a escriptor, crític literari i acadèmic.
Segon. Notificar aquest acord a la persona interessada.
Tercer. Publicar aquest acord al tauler d’edictes electrònic d’aquest ajuntament (eTauler).
6. - Reconeixement de filla predilecta de la Vila del Masnou a la Sra. Carme Giralt
Rosés.
Vist que el dia 22 de març de 2021 el Grup de treball d’honors i distincions es va reunir i
va acordar proposar el reconeixement de fill predilecte a Jordi Pericot Canaleta, Juan
Antonio Masoliver Ródenas i Carme Giralt i Canaleta.

ACTS1005
v. 2017/11

Així mateix, pel que fa als possibles reconeixements a la ciutadania, el dia 18 de maig de
2021 el Consell de Patrimoni Cultural del Masnou vist els currículums de les persones, va
ratificar-ho i va proposar elevar al Ple els següents atorgaments:
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 Jordi Pericot Canaleta (nascut l’any 1931): fill predilecte, en reconeixement a la
seva trajectòria professional com a artista i acadèmic.
 Juan Antonio Masoliver Ródenas (nascut l’any 1939): fill predilecte, en
reconeixement a la seva trajectòria com a escriptor, crític literari i acadèmic.
 Carme Giralt Rosés (nascuda l’any 1940): filla predilecta, en reconeixement a la
seva carrera professional com a pedagoga i primera regidora dona de
l’Ajuntament del Masnou.
Atès que el dia 6 de juny de 2021 es va aprovar el decret número 2021LLDA001230
d’inici de l’expedient per a l’atorgament exposat anteriorment.
Vist que transcorregut el període d’exposició pública de l’expedient del dia 11 de juny al
dia 6 de juliol de 2021, per mitjà d’anunci publicat a l’eTAULER, d’acord amb el que
estableix l’article 23.3 del Text refós del reglament de protocol, honors i distincions de
l’Ajuntament del Masnou, en data 11 de juny de 2021 no s’han presentat al·legacions o
suggeriments.
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Serveis Generals amb data 14
de juliol de 2021.
En virtut de tot el que s’ha exposat, es proposa, al Ple de la corporació, l’adopció dels
acords següents:
Primer. Aprovar l’atorgament de filla predilecta de la vila a Carme Giralt i Rosés en
reconeixement a la seva carrera professional com a pedagoga i primera regidora dona de
l’Ajuntament del Masnou.
Segon. Notificar aquest acord a la persona interessada.
Tercer. Publicar aquest acord al tauler d’edictes electrònic d’aquest ajuntament (eTauler).
7. - Aprovar inicialment la rectificació dels Estatuts de la societat mercantil local
Serveis Urbans del Masnou, Empresa Municipal, S.L.
Atès que en data 18 de febrer de 2021, el Ple de l’Ajuntament del Masnou, reunit en
sessió ordinària, va aprovar inicialment la constitució de la societat mercantil local Serveis
Urbans del Masnou, Empresa Municipal, S.L., amb un capital social de 6.000,00 €
íntegrament subscrit i alliberat per l’Ajuntament, en qualitat de soci únic, per desenvolupar
serveis públics urbans relacionats amb la mobilitat urbana, el manteniment de vies
públiques, els serveis de benestar comunitari i el medi ambient, així com la gestió i
manteniment d’equipaments municipals, en base a la Memòria per a la creació de la
societat que consta a l’expedient, junt amb altres acords en relació amb aquest afer.
Atès que en data 22 d’abril de 2021, el Ple, també en sessió ordinària, va aprovar
definitivament la constitució de l’esmentada societat, en no haver-se formulat al·legacions
o reclamacions a l’aprovació inicial.

ACTS1005
v. 2017/11

Considerant que el Registrador ha resolt en data 16 de juny de 2021 no practicar la
inscripció sol·licitada de la societat al Registre Mercantil, degut a l’existència d’alguns
defectes en el text dels Estatuts socials que, en tot cas, tenen caràcter rectificable, i que
són els següents:
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1) Arts. 1, 2, 3 i 6. No és admissible la inclusió de l' acrònim "SUMEM SL " als estatuts
socials ja que, les societats i demés entitats inscriptibles només poden tenir una
denominació (art. 398 del Reglament del Registre Mercantil).
2) Art. 2.4. L’objecte social no pot incloure els actes jurídics necessaris per la realització
o desenvolupament de les activitats indicades en ell (art. 178 del Reglament del
Registre Mercantil. Resolucions de la Direcció General dels Registres i del Notariat de
15 /11/93, 7/11/97 i 11/04/2005).
3) Art. 12.4. El Estatuts han de fixar la durada del càrrec dels consellers, sense perjudici
que aquests puguin cessar abans i no esgotin dit termini (art. 221,3 del Decret
179/1995 de 13 de juny pel qual s' aprova el Reglament de Serveis dels Ens locals i
art. 23 c) de la llei de Societats de Capital).
Vist l’informe del Gerent municipal de data 2 de juliol de 2021.
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Serveis Generals amb data 14
de juliol de 2021.
En virtut de tot el que s’ha exposat, es proposa al Ple de la corporació, l’adopció dels
acords següents:
Primer.

Aprovar inicialment la modificació dels Estatuts de la societat mercantil local
Serveis Urbans del Masnou, Empresa Municipal, S.L. per subsanar els defectes
indicats pel Registrador mercantil, en el sentit següent:

ACTS1005
v. 2017/11

1) Arts. 1, 2, 3 i 6. Substituir als articles indicats les referències “SUMEM, S.L.”
i “SUMEM” pel nom complet de la societat: Serveis Urbans del Masnou,
Empresa Municipal, S.L.
2) Suprimir l’apartat 4 sencer de l’article 2.
3) Rectificar l’article 12.4, en el sentit de fixar la durada del càrrec dels
consellers, que quedaria redactat com segueix:
4. Els consellers i conselleres exerciran les seves funcions
des de la data del seu nomenament i durant un termini de
quatre anys.
Segon.

Sotmetre a informació pública el present acord i el text rectificat dels Estatuts
de la societat Serveis Urbans del Masnou, Empresa Municipal, S.L. per un
termini de trenta dies hàbils, a fi que es puguin presentar al·legacions i
reclamacions, mitjançant la inserció dels anuncis corresponents al Butlletí
Oficial de la Província de Barcelona (BOPB), al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya (DOGC), a un dels mitjans de comunicació escrita diària, a la
publicació “El Masnou Viu” i al tauler d’edictes electrònic de l’Ajuntament.
L’indicat termini d’informació pública començarà a comptar a partir de l’endemà
del dia de la publicació de l’anunci al BOPB.

Tercer.

Disposar que l’expedient es pugui consultar a la Gerència de l’Ajuntament del
Masnou, situada a la Casa de la Vila, al passeig de Prat de la Riba, número 1,
del Masnou (Barcelona, 08320), de dilluns a divendres de 8.30 a 14.00 hores i
al tauler d’edictes electrònic de l’Ajuntament.

Quart.

Disposar que, en cas que no es formuli cap al·legació ni reclamació durant el
termini d’informació pública i d’audiència, el text dels Estatuts de la societat
Serveis Urbans del Masnou, Empresa Municipal, S.L. quedi aprovat de forma
definitiva sense necessitat de cap tràmit ulterior.
Expedient núm. PLE2021000013
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Cinquè. Disposar així mateix que, cas que no es presentin al·legacions o reclamacions i
el text dels Estatuts quedi aprovat de forma definitiva, es publiqui íntegrament
al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB), a l’e-tauler i al portal de
transparència de l’Ajuntament del Masnou, així com un anunci al Diari Oficial de
la Generalitat de Catalunya (DOGC) amb la referència del BOPB en què se
n’hagi publicat el text íntegre.
Sisè.

Facultar l'Alcalde d'aquest Ajuntament, el President i la Vicepresidenta del
Consell d’Administració de la societat mercantil local Serveis Urbans del
Masnou, Empresa Municipal, S.L., assistits pel Secretari general de
l’Ajuntament per tal que, una vegada produïda l’aprovació definitiva i la
publicació del text íntegre dels Estatuts, puguin atorgar davant de Notari la
corresponent escriptura de modificació dels Estatuts socials i dur a terme les
actuacions necessàries per obtenir la societat al Registre mercantil.

Vuitè.

Procedir, finalment, a la inscripció de la societat en el Registre d’ens locals de
la Generalitat de Catalunya i a la base de dades general d’entitats local de la
Secretaria General de Coordinació autonòmica i local del Ministeri de Política
Territorial i Funció Pública.

8. - Aprovació inicial de l'expedient número 14/2021 de Modificació per suplement
de crèdit finançat amb Romanent de despeses Generals.
Suplement de Crèdit
Atès que els suplements de crèdit es regulen a l’article 177 del RD Legislatiu 2/2004, de
5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals i
als articles 35 al 38 del Reial Decret 500/90, de 20 d’abril, que desenvolupa el Capítol 1r,
Títol IV, en matèria de Pressupostos.
Atès que de conformitat amb l’article 177 de l’esmentat Reial Decret Legislatiu 2/2004, els
mitjans o recursos que han de finançar el suplement de crèdit i el crèdit extraordinari són:
el romanent líquid de tresoreria, nous o majors ingressos efectivament recaptats que els
previstos al Pressupost o anul·lació o baixa de crèdits d’altres partides del pressupost no
compromeses, les dotacions de les quals es considerin reduïbles sense pertorbació del
servei.
Vista la liquidació del Pressupost de l’Ajuntament del Masnou de l’exercici 2020 amb un
romanent de tresoreria per a despeses generals positiu per import 8.793.937,01 euros,
restant disponible, una vegada descomptades les modificacions de crèdit números
03/2021, 05/202021, 06/2021, 07/2021 i 08/2021 09/2021, un romanent de tresoreria de
5.291.408,73 euros.
Atès que, d’acord amb l’art 35 RD 500/1990, de 20 d’abril, i amb la memòria d’alcaldia, hi
ha diverses despeses específiques i determinades que no poden demorar- se fins a
l’exercici 2022 i per a les quals el crèdit pressupostari previst resulta insuficient o
inexistent i no pot ser objecte d’ampliació, tal i com s’explica en la esmentada memòria de
l’alcalde – president.
Vista la memòria de l’alcalde - president.

ACTS1005
v. 2017/11

Atès que la proposta de modificació ha d’ésser sotmesa a l’aprovació del Ple de
l’Ajuntament.
Vist l’informe d’intervenció número 509/2021.
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Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Serveis Generals amb data 14
de juliol de 2021.
És per tot això que es proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS:
Primer.- Aprovar inicialment la modificació de crèdit 14/2021 sota la modalitat de
suplement de crèdit finançat amb romanent de tresoreria per a despeses generals,
segons el detall següent:
PRESSUPOST DE DESPESES
AUGMENT
Aplicació
Descripció
MS
15000 22706 Treballs tècnics manteniment i serveis

Modificació
16.000,00 €

MS

15010 22103 Combustibles vehicles parc mòbil municipal

8.000,00 €

MS

15320 21000 Manteniment i conservació vies públiques

20.000,00 €

MS

16000 21000 Manteniment i conservació del clavegueram

20.000,00 €

MS
MS
MS

16500 21000 Manteniment i conservació enllumenat públic
16500 22100 Electricitat enllumenat públic
16230 46700 Despeses tractament orgànica

45.000,00 €
30.000,00 €
18.000,00 €

MS

33300 21200 Manteniment i conservació equipaments culturals

5.000,00 €

MS

33300 22100 Energia elèctrica equipaments culturals

6.000,00 €

MS
MS

8.000,00 €
4.000,00 €

MS

34200 22100 Energia elèctrica equipaments esportius
34200 22101 Aigua equipaments esportius
Manteniment i conservació equipaments
43000 21200 econòmica

MS

93300 21200 Manteniment i conservació edificis polivalents

promoció

Total

10.000,00 €
35.000,00 €
225.000,00 €

PRESSUPOST D'INGRESSOS
FINANÇAMENT
Aplicació

Descripció

87000

Romanent de tresoreria per a despeses generals

225.000,00 €

TOTAL FINANÇAMENT

225.000,00 €

Modificació

Segon.- Exposar al públic les modificacions esmentades pel termini de quinze dies a la
Intervenció municipal de l’Ajuntament, mitjançant un edicte al BOP i a l’e-tauler de la
corporació als efectes d'examen i possibles reclamacions pels interessats així com al
portal de transparència.

ACTS1005
v. 2017/11

Aquest acord es considerarà definitiu si no s’hi produeixen reclamacions en contra durant
el termini d’exposició pública, i entrarà en vigor en l’exercici al qual es refereix, quan
s’hagi complert el que disposen l’article 112.3 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de
les bases de règim local, i l’article 169 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel
qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.
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9. - Modificació del nomenament de representant municipal del Grup Municipal de
la CUP -AMUNT al Consell Escolar Municipal i Consell de Municipal de Benestar
Social.
En la sessió extraordinària del Ple del dia 4 de juliol de 2019 es van nomenar els
representants municipals per a diferents organismes.
En la sessió ordinària del Ple del dia 17 de juny de 2021 es va efectuar la presa de raó de
la renúncia voluntària al càrrec de regidor del Grup Municipal de la CUP-AMUNT,
formulada pel senyor Fèlix Clemente Cavero.
El dia 8 de juliol de 2021 està previst celebrar una sessió plenària extraordinària i urgent
per que prengui possessió del càrrec de regidora del Grup Municipal de la CUP-AMUNT
la senyora Mireia Noy Oliveras.
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Serveis Generals amb data 14
de juliol de 2021.
En virtut de tot el que s’ha exposat, es proposa, al Ple de la corporació, l’adopció dels
acords següents:
Primer. Modificar el nomenament del representant municipal del Grup Municipal de la
CUP-AMUNT als consells que s’esmenten a continuació:
Consell Escolar Municipal
Vocal: Sra. Mireia Noy Oliveras (CUP-AMUNT)
Consell Municipal de Benestar Social
Vocal: Sra. Mireia Noy Oliveras (CUP-AMUNT)
Segon. Comunicar aquest acord a les secretaries dels consells.
Tercer. Publicar-ho a l’e-Tauler i al Butlletí d’informació municipal, i donar-ne difusió al
portal de transparència de la web municipal, tot als efectes del seu general coneixement.
10. - Modificació del nomenament de representant de l’entitat de la Federació del
Comerç, la Indústria i el Turisme del Masnou al Consell de Promoció Econòmica.
En la sessió ordinària del Ple del dia 25 de juliol de 2019 es van nomenar els
representants de les entitats al Consell de Promoció Econòmica, designant al senyor
Oriol Carvajal Bello, en representació de la Federació del Comerç, la Indústria i el
Turisme del Masnou.
En data 22 de juny de 2021 amb número de registre d’entrada E2021012378 la Federació
del Comerç, la Indústria i el Turisme va comunicar la renúncia del seu president
sol·licitant el canvi de representant al Consell de Promoció Econòmica, designant al
senyor Enric Espinosa Martin, en substitució del senyor Oriol Carvajal Bello.

ACTS1005
v. 2017/11

Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Serveis Generals amb data 14
de juliol de 2021.
En virtut de tot el que s’ha exposat, es proposa, al Ple de la corporació, l’adopció dels
acords següents:
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Primer. Modificar el nomenament del representant de l’entitat de la Federació del
Comerç, la Indústria i el Turisme al consell que s’esmenta a continuació:
Consell de Promoció Econòmica
 Representació d’entitats
- Sr. Enric Espinosa Martin, en representació de la Federació del Comerç, la Indústria i
el Turisme.
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.
11. - Festes locals per a l’any 2022.
En data 30 de juny de 2021, el Departament d’Empresa i Treball de la Generalitat de
Catalunya va publicar al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8446, CVE A21179038-2021 l’Ordre EMT/138/2021, de 25 de juny, per la qual s’estableix el calendari
oficial de festes laborals a Catalunya per a l’any 2022.
L’article 2 d’aquesta Ordre estableix que s’han de fixar dues festes locals, retribuïdes i no
recuperables, a proposta dels ajuntaments.
Les festes locals no podran caure en diumenge ni coincidir amb les que s’indiquen a
continuació:
-

1 de gener
6 de gener
15 d’abril
18 d’abril
6 de juny
24 de juny
15 d’agost
12 d’octubre
1 de novembre
6 de desembre
8 de desembre
26 de desembre

Cap d’any
Reis
Divendres Sant
Dilluns de Pasqua Florida
Dilluns de Pasqua Granada
Sant Joan
L’Assumpció
Festa Nacional d’Espanya
Tots Sants
Dia de la Constitució
La Immaculada
Sant Esteve

Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Serveis Generals amb data 14
de juliol de 2021.
En virtut de tot el que s’ha exposat, es proposa al Ple de la Corporació l’acord següent:
Primer. Fixar com a festes locals de la vila del Masnou, per a l’any 2022, el dia 29 de juny
(festivitat de Sant Pere) i el dia 31 d’octubre (la Castanyada).

ACTS1005
v. 2017/11

Segon. Comunicar aquesta resolució al Departament d’Empresa i Treball de la
Generalitat de Catalunya, per tal de quedar inclosos en el proper calendari laboral de
festes.
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12. - Adhesió al Sistema central d'adquisicions de béns i serveis de la Generalitat
de Catalunya.
La Generalitat de Catalunya, mitjançant la Comissió Central de Subministraments
gestiona un sistema d’adquisicions centralitzades de béns i serveis.
En la disposició addicional primera del Decret 96/2001 de 20 de març, sobre organització
i competències per a la contractació dels subministraments i dels serveis complementaris
relacionats o derivats dins l’Administració de la Generalitat de Catalunya i altres
organismes públics, es preveu que els organismes autònoms i les restants entitats de dret
públic vinculades o dependents de l'Administració de la Generalitat, institucions i
empreses públiques de la Generalitat i entitats locals, universitats públiques i altres
administracions i entitats públiques ubicades al territori de Catalunya, puguin adherir-se
voluntàriament com a destinatàries dels subministraments i serveis de referència objecte
d’adquisició centralitzada per la Comissió Central de Subministraments, prèvia sol·licitud
d'adhesió que haurà de ser acceptada per acord de la Comissió Central de
Subministraments mitjançant la formalització del corresponent conveni de col·laboració,
on es fixaran les condicions de l’esmentada vinculació.
A la vista de l’experiència positiva que ha suposat l’adhesió a altres centrals de compres,
com és el cas de l’ACM, per l’estalvi que implica la compra agregada de totes les
administracions adherides a aquest sistema, i a proposta de la Gerència, es considera
adient tramitar l’adhesió.
Vist l’informe conjunt de Secretaria i Intervenció.
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Serveis Generals amb data 14
de juliol de 2021.
En virtut de tot el que s’ha exposat, es proposa, al Ple de la corporació, l’adopció dels
acords següents:
Primer.- Acordar l’adhesió d’aquest Ajuntament al Sistema central d’adquisicions de béns
i serveis de la Generalitat de Catalunya.
Aquesta adhesió al Sistema central d’adquisicions no exclou la participació en altres
centrals de compra i no obliga als ens adherits a la seva utilització, quan la contractació
mitjançant els procediments endegats per la Comissió Central de Subministraments no
responguin a les seves necessitats concretes.
Segon.- Aprovar la minuta del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament del Masnou i la
Comissió central de subministraments, en què s’estableixen les condicions de participació
en el Sistema central d’adquisicions de béns i serveis de la Generalitat de Catalunya.
Tercer.- Facultar a l’Alcalde perquè en nom i representació d’aquesta corporació, pugui
formalitzar tots aquells documents que siguin necessaris per l’efectivitat del present
acord, permetent l’adhesió als diferents acords marc que siguin d’interès i que el sistema
central d’adquisicions formalitzi.
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Quart.- Comunicar aquest acord, pels seus efectes i coneixement, a la Comissió Central
de Subministraments de la Generalitat de Catalunya.
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13. - Aprovar inicialment la modificació parcial de l’article 3.1 del Reglament del
Consell Municipal de Promoció Econòmica.
Vist que el Ple en sessió celebrada el dia 19 de novembre de 2015 aprovava inicialment
el Reglament del Consell Municipal de Promoció Econòmica.
Vist que l’expedient es va sotmetre a informació pública, finalitzat aquest termini, no
havent-se formulat cap al·legació ni reclamació, el Reglament es considerà aprovat amb
caràcter definitiu.
Vist que el text definitiu es publicava al Butlletí Oficial de la Província del dia 21 de
desembre de 2015.
Atès que l’article 3 del Reglament estableix pel que fa al a seva composició, que entre
d’altres membres amb veu i vot assistiran els següents:
-

Una persona representant, sigui o no sigui regidor, de cadascun dels grups
municipals amb presència al consistori.

-

Un mínim de set i un màxim de quinze persones 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 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.

És important vetllar per a què a les sessions del Consell Municipal de Promoció
Econòmica assisteixi el major nombre de membres atès que ja siguin els membres amb
veu i vot amb capacitat reconeguda com aquells o aquelles que ostenten una
representació col·lectiva representen a diferents sectors econòmics del municipi. Alhora,
és important vetllar per la presència dels diferents grups municipals.
Vist l’informe emès en data 5 de juliol de 2021 per la tècnica de Promoció Econòmica en
el qual manifesta que es considera oportú poder comptar amb un membre titular i suplent
en les categories de membres amb veu i vot.
Atès que l’òrgan competent per a l’aprovació d’ordenances i reglaments municipals és el
Ple, segons l’article 22.2.d) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del
règim local, havent-se de seguir el mateix procediment per a la seva modificació.
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Serveis Generals amb data 14
de juliol de 2021.

ACTS1005
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En virtut de tot el que s’ha exposat, es proposa, al Ple de la corporació, l’adopció dels
acords següents:
Primer. Aprovar inicialment la modificació parcial de l’article 3.1 del Reglament del
Consell Municipal de Promoció Econòmica com s’indica:
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On diu: “ 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, sigui o no sigui regidor, de cadascun dels grups
municipals amb presència al consistori.

-

Un mínim de set i un màxim de quinze persones 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 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.”

Ha de dir: “ Article 3. Composició

ACTS1005
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2) 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.”
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Segon. Sotmetre a informació pública el present acord i la modificació parcial de l’article
3 del Reglament del Consell Municipal de Promoció Econòmica, per un termini de trenta
dies hàbils, a fi que s’hi puguin presentar al·legacions i reclamacions, mitjançant la
inserció dels anuncis corresponents al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, al
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, al tauler d’edictes electrònic de l’Ajuntament i
al portal web de transparència municipal. El termini d’informació pública començarà a
comptar a partir de l’endemà del dia de la publicació de l’anunci al BOPB.
L’expedient es podrà consultar al tauler d’edictes electrònic de l’Ajuntament.
Tercer. Disposar que, si no s’hi formula cap al·legació ni reclamació durant el termini
d’informació pública i d’audiència, la modificació del text del Reglament del Consell
Municipal de Promoció Econòmica que s’aprova inicialment, quedarà aprovades
definitivament sense necessitat de cap tràmit ulterior, i es procedirà directament a la seva
publicació.
14. - Compensació final del contracte de gestió indirecta mitjançant concessió de
l'escola bressol municipal Sol Solet (lot 1), en motiu de la crisi sanitària derivada de
la Covid-19.
En data 29 d’abril de 2020 el Ple de la Corporació va acordar suspendre l’execució de la
concessió del servei de gestió indirecta de l’escola bressol municipal Sol Solet (lot 1),
realitzada per l’empresa Clece, SA, per haver esdevingut d’impossible execució amb
motiu de la crisi sanitària derivada de la Covid-19 i, suspendre el cobrament de les tarifes
del servei des del dia 13 de març de 2020 i fins a l’aixecament de l’estat d’alarma o de les
mesures que en desenvolupament d’aquest s’adoptin.
En data 21 de maig de 2020 el Ple de la Corporació va acordar aixecar parcialment la
suspensió del servei de l’escola bressol municipal Sol Solet, realitzada per l’empresa
Clece, SA, mantenint-la per la docència i la consergeria fins a l’aixecament de l’estat
d’alarma o de les mesures que en desenvolupament d’aquest s’adoptin en les diferents
fases de desconfinament. En conseqüència, el servei del procés d’admissió es podia
tornar a prestar.
En data 5 de juny de 2020 per Decret d’Alcaldia es va resoldre aixecar totalment la
suspensió del servei de l’escola bressol municipal Sol Solet, realitzada per l’empresa
Clece, SA.
En data 15 de setembre de 2020 el representant legal de Clece, SA va presentar un escrit
on comunicava l’escissió parcial de Clece, SA a favor de Koala Soluciones Educativas,
SA (societat filial íntegrament participada per Clece, SA), comunicant el canvi
d’adjudicatari del contracte a partir de l’1 d’octubre de 2020.

ACTS1005
v. 2017/11

En data 19 de novembre de 2020 la Corporació Municipal va aprovar donar-se per
assabentada del canvi de titularitat en l’empresa adjudicatària del lot 1 del contracte de la
gestió indirecta, mitjançant concessió, de l’escola bressol municipal Sol Solet, efectuat
per Clece, SA (com a societat segregada) a favor de Koala Soluciones Educativas, SA
(com societat beneficiària), amb CIF número A-87045423, per segregació de la unitat
econòmica de serveis educatius, segons consta a l’escriptura notarial de data 29 de juliol
de 2020, amb efectes 1 d’octubre de 2020, subrogant-se Koala Soluciones Educativas,
SA en tots els drets i obligacions derivats del contracte.
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En dates 20 de juliol i 27 de novembre de 2020, i amb número de registre E2020010372 i
E2020017772, respectivament, l’empresa concessionària ha sol·licitat el rescabalament
de l’equilibri econòmic financer de la concessió del servei de gestió indirecta del servei
d’escola bressol municipal en els termes de l’art. 34.4 del Reial Decret Llei 8/2020, de 17
de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front a l'impacte econòmic i social del
COVID-19.
En aquestes instàncies i en la presentada en data 2 de març de 2021 amb número de
registre E2021003377, l’empresa acredita i quantifica mitjançant els comptes d’explotació
i certificats bancaris de l’empresa les despeses derivades de la situació de la crisi del
COVID-19 del període de suspensió total del 13 de març al 7 de juny de 2020 i del
període d'execució amb restriccions del 8 de juny al 31 de juliol de 2020, referent al curs
escolar 2019 – 2020.
En la mateixa instància l'empresa declara que no ha iniciat cap expedient de regulació
temporal d'ocupació (ERTO).
Durant el període de suspensió no s’ha dut a terme cap pagament a compte ni bestreta
per a l’empresa.
L’empresa presenta la documentació pertinent i declara fefaentment la següent pèrdua
d’ingressos i reducció de costos pel període del 13 de març de 2020 al 31 de juliol de
2020:
Concepte

Import

Ingressos deixats de percebre

41.332,70 €

Reducció de les despeses

-14.308,87 €

Indemnització

27.023,83 €

Bestreta

0,00 €

Resta indemnització

27.023,83 €

Vist l’informe de la tècnica d’Educació de data 2 de març de 2021.
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Comunitat i Persones amb data
14 de juliol de 2021.
En virtut de tot el que s’ha exposat, es proposa, al Ple de la corporació, l’adopció dels
acords següents:

ACTS1005
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Primer. Aprovar la compensació del reequilibri econòmic de l’empresa Koala Soluciones
Educativas, SA, amb CIF A-87045423, de la concessió de l’escola bressol municipal Sol
Solet, corresponent al període del 13/03/2020 fins el 31/07/2020 per import de
27.023,83€.
Segon. Autoritzar, disposar i reconèixer l’obligació per import de 27.023,83€ corresponent
a la liquidació definitiva amb càrrec a la dotació pressupostaria ED 32640 47200 Subvenció Servei Municipal Escoles Bressol i centre de cost ESBRE1.
Expedient núm. PLE2021000013

13

RELACIÓ DE PROPOSTES DEL PLE MUNICIPAL

22 de juliol de 2021

Núm. PLE2021000013
Tercer. Notificar el present acord de ple a l’empresa concessionària i als departaments
d’intervenció i tresoreria per als efectes escaients.
15. - Aprovació inicial de la Modificació puntual del Pla General d’Ordenació Urbana
a l’àmbit del Casino del Masnou.
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 a l’àmbit del Casino, la qual va ser
sotmesa a informació pública durant el termini d’un mes.
A la vista de les al·legacions presentades durant el període d’informació pública, per part
dels Serveis tècnics municipals s’han introduït canvis en el document, que requereixen
d’una nova aprovació inicial.
Segons consta en la memòria del document, la referida Modificació del Pla General té
com a objectius els següents:

-

La creació d’un gran espai destinat a sistema d'espais lliures en el punt més
central del nucli antic del municipi del Masnou, reduint el dèficit d’espais lliures en
aquesta zona de la ciutat, i mantenint l’importat massa arbòria existent.

-

La formació d’un espai identitari i significant al barri antic del Masnou.

-

Potenciar el teixit social al barri antic del Masnou.

-

La concreció d’una ordenació respectuosa amb les edificacions catalogades del
conjunt del Casino i dignificar el seu entorn.

-

La concreció d’un Polígon d’Actuació Urbanística que garanteixi una àgil gestió
urbanística de l’àmbit de Modificació puntual.

Amb data 7 de juliol de 2021 la tècnica de gestió de l’Àrea de Territori, amb el vist i plau
del secretari general de l’Ajuntament, ha emès informe jurídic justificatiu de la nova
aprovació inicial del document i de la tramitació que ha de seguir, en el qual es posa de
manifest que pot procedir-se a l’aprovació inicial de l’esmentada modificació puntual de
Pla General, seguint el mateix procediment que per a l’aprovació del Pla General, de
conformitat amb el que preveu l’article 96 del Text refós de la Llei d’Urbanisme.
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Territori amb data 14 de juliol de
2021.
De conformitat amb el que especifica l’article 96, en relació amb l’article 85 del Decret
legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’urbanisme, i
l’article 101.3 del mateix text legal, i en ús de les atribucions conferides a la Corporació
municipal, es proposa l’adopció dels següents ACORDS:
PRIMER.- Deixar sense efecte la Modificació Puntual del Pla General d’Ordenació
Urbana del Masnou a l’àmbit del Casino, aprovada inicialment amb data 18 de febrer de
2021.

ACTS1005
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SEGON.- Aprovar inicialment la nova Modificació Puntual del PGOU del Masnou a
l’àmbit del Casino, redactada pels Serveis tècnics municipals.
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TERCER.- Suspendre el tràmit d’atorgament de llicències i tramitacions en l’àmbit de la
referida Modificació puntual, d’acord amb l'article 73 del Text Refós de la Llei
d'Urbanisme, aprovat per Decret Legislatiu 1/2010 de 3 d'agost; i determinar, de
conformitat amb l'article 74.1 de l'esmentat text legal, que el termini de la suspensió serà,
com a màxim, de dos anys a comptar des del dia següent a la data de l’acord d’aprovació
inicial del Pla.
QUART.- Sotmetre la documentació de la Modificació del Pla General a informació
pública per un termini d’un mes, d’acord amb el que preveu l’article 85.4, del Decret
legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme,
mitjançant edicte publicat en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en el diari El
Punt Avui, en l’e-tauler, i en el portal de transparència de la web municipal.
De conformitat amb el que preveu la Disposició Addicional Desena del Text refós de la
Llei d’Urbanisme, aquest termini s’ampliarà en un mes, en cas que coincideixi totalment o
parcialment amb el mes d’agost.
Durant el referit termini, l’expedient restarà a disposició de qualsevol persona que el
vulgui examinar i hi vulgui presentar al·legacions a les dependències del departament
d’Urbanisme d’aquest Ajuntament, situades a la planta segona del carrer de Tomàs
Vives, núm. 4 i en el portal de transparència de la web municipal.
Així mateix, per donar compliment al que preveu l’ article 8 del Decret Legislatiu 1/2010,
de 3 d’agost, pel qual s’ aprova el Text Refós de la Llei d’ Urbanisme de Catalunya, es
donarà publicitat de tot el document urbanístic a la pàgina web municipal
(www.elmasnou.cat ), als efectes de la seva consulta per via telemàtica.
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.
16. - Aprovació inicial de la Modificació puntual del Pla General d'Ordenació del
Masnou en l'àmbit del carrer de Can Mandri i de la parcel·la delimitada pels carrers
d'Almeria, del Berguedà i de Pol·lacra Goleta Constanza.
Amb data 7 de juliol de 2021 ha tingut entrada en el Registre general de l’Ajuntament la
documentació relativa a la Modificació Puntual del PGOU del Masnou en l’àmbit del carrer
de Can Mandri i de la parcel·la delimitada pels carrers d’Almeria, del Berguedà i de
Pol·lacra Goleta Constanza, redactada a instància de l’Ajuntament del Masnou per Hèlix
Arquitectes Associats, SLP.

ACTS1005
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Segons consta en la memòria del document, la referida Modificació del Pla General té
com a objectius els següents:

-

Establir l’ordenació detallada a la parcel·la situada als carrers d’Almeria, del
Berguedà i de Pol·lacra Goleta Constanza per situar el sostre per habitatge de
protecció oficial previst a l’àmbit del PMU-1 “carrer Almeria”.

-

Modificar la qualificació de part dels sòls no edificables de l’illa delimitada pels
carrers de Terol, de Montserrat Roig, dels Ametllers i de Pol·lacra Goleta
Constanza d’acord amb el conveni de cessió subscrit amb les diferents comunitats
de propietaris de l’illa.
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-

Situar la cessió per a espais lliures prevista en el PMU-1 “carrer Almeria” en part
de l’àmbit de cessió de les diferents Comunitats de propietaris de l’illa delimitada
pels carrers de Terol, de Montserrat Roig, dels Ametllers i de Pol·lacra Goleta
Constanza.

L’arquitecta municipal, amb data 7 de juliol de 2021 ha emès informe favorable a
l’esmentada documentació, en el qual es manifesta textualment el següent:
“Antecedents:
En data 6 de juliol de 2021, el senyor (.../...), en representació HÈLIX ARQUITECTES
ASSOCIATS, SLP, ha presentat el document de la Modificació Puntual del PGOU del
Masnou en l’àmbit del carrer de Can Mandri i de la parcel·la delimitada pels carrers
d’Almeria, del Berguedà i de la Pollacra Goleta Constança, redactat per l’arquitecte (.../...)
(HÈLIX ARQUITECTES ASSOCIATS, SLP)
L’objecte de la Modificació Puntual del PGOU del Masnou en l’àmbit del carrer de Can
Mandri i de la parcel·la delimitada pels carrers d’Almeria, del Berguedà i de la Pollacra
Goleta Constança és:


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



Eliminar la doble qualificació 11hp/5a de la parcel·la delimitada pels carrers
d'Almeria, del Berguedà i de la Pollacra Goleta Constança destinant 624,00m² a
habitatge protegit (11hp) i 1.282,50m² d’equipament (5a).
Modificar la qualificació de part dels sòls no edificables amb qualificació 11b
(volumetria definida), de l'illa delimitada pels carrers de Terol, de Montserrat Roig,
dels Ametllers i de la Pollacra Goleta Constança d'acord amb el conveni de cessió
subscrit amb les diferents comunitats de propietaris de l'illa per tal de destinar-los
a zona verda i vial.



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


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

L’Ajuntament de Masnou assumeix la iniciativa i formula la proposta de MpPGOU en
l’àmbit del carrer de Can Mandri i de la parcel·la delimitada pels carrers d’Almeria, del
Berguedà i de la Pollacra Goleta Constança, tal com s’estableix a l’art. 76.2 TRLUC.
Fonament de dret:
DL 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la llei d’urbanisme, TRLUC.

ACTS1005
v. 2017/11

Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova Reglament de la Llei d’urbanisme.
Text refós del PGOU del Masnou, aprovat definitivament per la Comissió Territorial
d’Urbanisme de Barcelona en data 12 de maig de 2011 i publicat al DOGC en data 14 de
maig de 2012.
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Modificació puntual del PGO en l’àmbit del carrer Mèxic (PAU Caserna-Mèxic) i de la
parcel·la delimitada pels carrers Almeria, Berguedà i Pollacra Goleta Constança aprovat
definitivament en data 20 de març de 2019 i publicat al DOGC en data 02 de maig de
2019.
Proposta:
Àmbit C/ Can Mandri
Per donar compliment al conveni de cessió entre l'Ajuntament del Masnou i les diferents
comunitats de propietaris de l'illa delimitada pels carrers de Terol, de Montserrat Roig,
dels Ametllers i de la Pollacra Goleta Constança de part de l'àrea no edificable de l'illa per
destinar-los a zona verda i vial es preveu la modificació de la qualificació urbanística de
777,71 m² qualificats actualment com a volumetria definida de conjunt consolidat (clau
11b), que restarien qualificats com a xarxa viària secundària (clau 1c).
Alhora, es preveu la modificació de la qualificació urbanística de 624,00 m² qualificats
actualment també com a volumetria definida de conjunt consolidat (clau 11b), que
restarien qualificats com a sistema d'espais lliures (clau 4), que substituirien els que s'han
de reservar en l'àmbit del PMU-1 "carrer Almeria".
Àmbit C/ Almeria
La proposta suposa qualificar 624 m² de zona de volumetria definida de protecció oficial,
clau 11hp i establir els paràmetres d'ordenació per a situar els 2.116 m² de sostre per a
habitatges de protecció pública; i destinar a equipaments públics, clau 5a, la resta de la
parcel·la situada als carrers d'Almeria, del Berguedà i de la Pollacra Goleta Constança.
Pel que fa a la distribució zonal de l'aprofitament, la proposta preveu l'ordenació de
l'edificació prevista com a volumetria definida de protecció oficial (clau 11hp), de la
parcel·la proposada situada als carrers d'Almeria, del Berguedà i de la Pollacra Goleta
Constança.
L'ordenació proposada de l'edificació es dirigeix a l'assoliment dels següents objectius:
1. Garantir en tot moment una correcta integració en el front de carrer on s'insereix la
nova edificació, atenent a la diferència de cota existent entre els carrers d'Almeria i del
Berguedà.
2. Possibilitar la destinació de la resta de parcel·la com a equipament públic.
3.Facilitar la destinació de la planta soterrrani a una cota adequada per garantir la seva
destinació com a aparcament amb les màximes condicions de viabilitat econòmica de la
promoció, de manera que la totalitat de la parcel·la pugui ser destinada a aquest ús i
mantenir així la dotació de places existent.
Pel que fa a la documentació presentada, aquesta s’ajusta al que determinen la TRLUC i
el Reglament de la Llei d’urbanisme.
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Es proposa un articulat normatiu amb 18 articles.
Conclusions:
Per tot allò exposat, la tècnica que subscriu informa favorablement el document de la
Modificació Puntual del PGOU del Masnou l’àmbit del carrer de Can Mandri i de la
parcel·la delimitada pels carrers d’Almeria, del Berguedà i de la Pollacra Goleta
Constança (exp. X2021011527), redactat per HÈLIX ARQUITECTES ASSOCIATS, SLP.”
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Amb data 7 de juliol de 2021 la tècnica de gestió de l’Àrea de Territori, amb el vist i plau
del secretari general de l’Ajuntament, ha emès informe jurídic de tramitació de la
Modificació del Pla General, 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.
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Territori amb data 14 de juliol de
2021.
De conformitat amb el que especifica l’article 96, en relació amb l’article 85 del Decret
legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’urbanisme, i
l’article 101.3 del mateix text legal, i en ús de les atribucions conferides a la Corporació
municipal, es proposa l’adopció dels següents ACORDS:
PRIMER.- Aprovar inicialment la Modificació Puntual del PGOU del Masnou en l’àmbit
del carrer de Can Mandri i de la parcel·la delimitada pels carrers d’Almeria, del Berguedà i
de Pol·lacra Goleta Constanza.
SEGON.- Suspendre el tràmit d’atorgament de llicències i tramitacions en l’àmbit de la
referida Modificació puntual, d’acord amb l'article 73 del Text Refós de la Llei
d'Urbanisme, aprovat per Decret Legislatiu 1/2010 de 3 d'agost; i determinar, de
conformitat amb l'article 74.1 de l'esmentat text legal, que el termini de la suspensió serà,
com a màxim, de dos anys a comptar des del dia següent a la data de l’acord d’aprovació
inicial del Pla.
TERCER.- Sotmetre la documentació de la Modificació del Pla General a informació
pública per un termini d’un mes, d’acord amb el que preveu l’article 85.4, del Decret
legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme,
mitjançant edicte publicat en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en el diari El
Punt Avui, en l’e-tauler, i en el portal de transparència de la web municipal.
De conformitat amb el que preveu la Disposició Addicional Desena del Text refós de la
Llei d’Urbanisme, aquest termini s’ampliarà en un mes, en cas que coincideixi totalment o
parcialment amb el mes d’agost.
Durant el referit termini, l’expedient restarà a disposició de qualsevol persona que el
vulgui examinar i hi vulgui presentar al·legacions a les dependències del departament
d’Urbanisme d’aquest Ajuntament, situades a la planta segona del carrer de Tomàs
Vives, núm. 4 i en el portal de transparència de la web municipal.
Així mateix, per donar compliment al que preveu l’ article 8 del Decret Legislatiu 1/2010,
de 3 d’agost, pel qual s’ aprova el Text Refós de la Llei d’ Urbanisme de Catalunya, es
donarà publicitat de tot el document urbanístic a la pàgina web municipal
(www.elmasnou.cat ), als efectes de la seva consulta per via telemàtica.
QUART.- Sol·licitar informe als organismes afectats per raó de llurs competències
sectorials, d’acord amb el que assenyala l’article 85.5 del referit Decret legislatiu.
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17. - Contesta de l'Equip de Govern als precs i les preguntes de la sessió anterior.
18. - Precs i preguntes adreçats a l'Equip de Govern.
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19. - Moció presentada pel Grup Municipal de JxCAT-UNITS respecte de la
seguretat al municipi.
El veïnat d’Ocata ha fet arribar a l’Ajuntament diverses instàncies i queixes per la situació
d’indefensió que està vivint en els darrers mesos.
Atenent a la instància presentada el 26-5-21 per sis presidents de comunitats de veïns
d’Ocata en relació a l’ocupació del local del carrer Brasil, 17, que feien queixa de
l’ocupació d’un local comercial el 26-4-21, en què les forces de seguretat, tot i ser
avisades en el primer moment, no van respondre com s’esperaven. Des d’aleshores,
s’exposa el tarannà incívic amb l’entorn i desafiant amb els veïns, produint-se amenaces,
agressions i desperfectes per part dels ocupants. Per aquestes raons exposades,
argumentaven que era funció de l’alcalde segons Llei 4/2003 d’ordenació del sistema de
seguretat pública de Catalunya, exercir la seva autoritat en matèria de seguretat. Per
aquesta raó es demanava la convocatòria d’una Junta de Seguretat Local, fent partícips
els propis veïns afectats. També es demanava el desallotjament cautelar del local per no
reunir les condicions d’habitabilitat i instar a les administracions corresponents, a
l’elaboració d’una legislació efectiva per eradicar aquest problema.
Atenent a la instància presentada el 31-5-21 per part d’una veïna del Bloc 4 del carrer
Salvador Espriu amb el suport dels veïns i veïnes del Bloc 4, 10 i Bloc 16 del mateix
carrer, corresponents als Habitatges de Protecció Oficial (HPO) del C. Salvador Espriu,
en què exposava textualment: “estem sofrint l’ocupació il·legal de molts pisos” i seguia
relatant que caldria investigar-ho per comportaments sospitosos. També es feia ressò de
les 285 sol·licituds a l’espera d’adjudicació d’un HPO al nostre poble; i de les conductes
incíviques dels ocupants vers els veïns amb amenaces verbals, agressions i
desperfectes, manifestant que consideraven que els cossos de seguretat, que van ser
avisats immediatament de les ocupacions, van actuar amb poca diligència. Per aquestes
raons exposades, argumentaven que era funció de l’alcalde segons Llei 4/2003
d’ordenació del sistema de seguretat pública de Catalunya, exercir la seva autoritat en
matèria de seguretat. Per aquesta raó es demanava la convocatòria d’una Junta de
Seguretat Local, fent partícips els propis veïns afectats. També es demanava el
desallotjament cautelar dels pisos ocupats il·legalment, agilitzar l’adjudicació dels pisos
HPO buits i instar a les administracions corresponents, a l’elaboració d’una legislació
efectiva per eradicar aquest problema.
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Atenent que aquest Grup Municipal ja va preguntar en el plenari del mes de maig sobre
aquesta problemàtica i va demanar en el plenari del mes de juny que es convoqués una
Junta Local de Seguretat extraordinària on fossin convidats l’oposició i els veïns i veïnes
afectats i l’Alcalde no només va manifestar que no havia convocat la junta de seguretat
local sinó que es va negar a convocar-la en el futur al•legant que ja duia a terme reunions
amb el cos dels mossos d’Esquadra i la Policia Local. El govern està incomplint
sistemàticament la Llei 4/2003 de 7 d’abril, d'ordenació del sistema de seguretat pública
de Catalunya, que en el seu article 9 diu que la Junta Local de Seguretat ha de reunir-se
en sessió ordinària amb caràcter trimestral i que una de les sessions anuals ha de ser
plenària i han de ser convocades a la mateixa els vocals no permanents, les
associacions, les entitats i la ciutadania del municipi que pugui ser afectada pels temes a
tractar. Aquesta sessió plenària tindrà l’objecte de conèixer el Pla de Seguretat Local i
debatre la situació general de municipi.
Així mateix, hem de tindre molt present els darrers esdeveniments que han tingut lloc al
Masnou, culminant amb la notícia d’un noi ferit greu per arma blanca durant la revetlla de
Sant Pere.
Expedient núm. PLE2021000013
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Aquests fets no són aïllats i venen a incrementar la percepció d’inseguretat entre la
ciutadania en els dos darrers anys, per casos de robatoris, intimidació i violència i per
això mateix el nostre Grup Municipal va presentar al plenari del mes de setembre del
2020 una Moció per a la millora de la seguretat al Masnou, en la que proposàvem una
sèrie d’acords per millorar la seguretat al municipi, entre els quals destaquem el primer:
”Establir un protocol de comunicació per part de l’Ajuntament respecte a la seguretat, per
tal d’evitar situacions confuses, prejudicis i rumors, aportant dades rellevants i
transmetent proximitat i empatia no només a les víctimes, sinó a la població en general”,
el tercer: ”Desenvolupar de forma inajornable i urgent, a través de l’aprovació de la Junta
Local de Seguretat, un Pla de Seguretat Local. Entre altres aspectes hauria d’incidir en la
prevenció i protecció social, en la participació ciutadana en l’elaboració, implementació i
avaluació del pla i en l’eficiència dels cossos policials.” i el quart “Impulsar la creació
d’una Comissió de Seguretat Local del Masnou on hi siguin representats els grups
municipals, per tal d’informar, debatre i consensuar aspectes relatius a la seguretat del
nostre municipi.”
Val a dir que el Pla de Seguretat Local és una eina bàsica per diagnosticar les necessitats
i millorar la seguretat al municipi, tot trobant un consens. El compliment del pla permetria
millorar la qualitat de vida de la nostra vila i enfortir la percepció de la ciutadania de viure
en una vila segura.
La Llei 4/2003 de 7 d’abril, d'ordenació del sistema de seguretat pública de Catalunya, en
el seu article 10 b) diu, respecte de les funcions de la Junta Local de Seguretat, que una
d’elles és elaborar i aprovar el pla de seguretat local i fer un seguiment i avaluació del
mateix mitjançant un informe anual, cosa que l’Ajuntament del Masnou no està fent.
La moció esmentada va ser desestimada amb els vots en contra d’ERC-Acord pel
Masnou i el PSC (que en aquell moment encara no formava part del govern).
Amb la perspectiva que dona el pas del temps es pot copsar que el fet de que la moció
esmentada no prosperés i no s’implementessin els seus acords va ser un greu error
estratègic, ja que d’haver prosperat, a dia d’avui, entre altres eines, tindríem un Pla de
Seguretat Local de consens que s’estaria aplicant i que de ben segur hagués ajudat a
prevenir i pal·liar els efectes de la situació actual que s’està vivint al municipi.
Podem veure com altres municipis del país sí van decidir prendre mesures similars a les
proposades a la moció esmentada, com és el cas del municipi veí de Premiar de Mar, que
justament durant l’estiu passat va constituir la Taula de seguretat i convivència, la qual va
ser creada “amb l'objectiu d'ajudar a millorar la seguretat als carrers de Premià de Mar.
Formen part de la taula representants de tots els grups municipals, de totes les
associacions de veïns, de la Policia local, dels Mossos d'esquadra i tècnics municipals de
l'Àrea d'Atenció Social i a les Persones.”.
Vist el dictamen desfavorable de la Comissió Informativa de Serveis Generals amb data
14 de juliol de 2021.
És per tots aquests motius que el nostre grup municipal de Junts per Catalunya-Units pel
Masnou proposa al Ple municipal l’adopció dels següents:
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Acords
1- Manifestar el suport incondicional del consistori envers als veïns i veïnes afectades
pels incidents ocorreguts, en especial al noi ferit greu per arma blanca durant la revetlla
de Sant Pere i a la seva família.
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2- Instar a l’Alcalde a que, tal com preveu la Llei 4/2003 de 7 d’abril, convoqui una reunió
extraordinària de la Junta Local de Seguretat on hi siguin convidats els representants de
tots els grups municipals del consistori i els veïns i veïnes afectats pels fets descrits per
tal d’incorporar-los en la solució de la problemàtica descrita, així com millorar la
transparència que se li deu a la ciutadania.
3- Promoure el Pla Local de Seguretat que preveu la Llei 4/2003. Aquest pla, que ja
hauria d’existir, faria possible focalitzar i prioritzar els àmbits de treball a partir de les
causes que estan generant inseguretat. S’ha d’incidir en la prevenció, en l’ajut a persones
amb problemes i en l’impuls de polítiques socials que ajudin a evitar situacions
conflictives.
4- La constitució d’una Taula de diàleg com a punt de trobada entre agents polítics,
socials i veïnals, conjuntament amb persones expertes en seguretat i civisme. És la
manera d’abordar de forma transversal, problemes complexos que no poden ser abordats
en una única perspectiva.
5- Instar a l’Alcalde a la convocatòria d’una reunió extraordinària del Consell de la Vila,
com a màxim òrgan de participació ciutadana al municipi, per tal que es puguin debatre
totes les qüestions esmentades en matèria de seguretat.
6- Comunicar l'adopció d'aquests acords pels canals habituals a la Generalitat de
Catalunya i a les diferents entitats i agents implicats de la nostra vila.
20. - Declaració institucional presentada pel Grup Municipal de Cs contra la
dictadura i en suport al poble Cubà.
El M-26 convierte la Isla de Cuba en una dictadura diferente a la que había previa a la de
1959; en esta ocasión, se trata de una dictadura Marxista-Leninista sustentada en el
socialismo y en un sistema unipartidista del Partido Comunista de Cuba, que perpetúa la
falta de Derechos y Libertades de los cubanos, y que ha durado hasta el día de hoy, a
fecha de 2021.
La dictadura cubana lleva más de 60 años sometiendo a la ciudadanía de ese país a un
régimen de violación continua y sistemática de derechos humanos, y que ha sumido a los
cubanos en la pobreza y la miseria durante generaciones debido al sistema comunista.
Gracias a las alianzas internacionales de la tiranía de los hermanos Castro con potencias
como Rusia, China o incluso Venezuela, cualquier intento de apertura hacia un modelo
de economía de mercado o hacia una democracia liberal basada en el Estado de
Derecho ha sido reprimido duramente con la fuerza y la tortura.
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En los últimos días, el régimen de Díaz Canel, que ha supuesto un relevo generacional
de la tiranía de los Castro y ha tirado por tierra todas las esperanzas de un nuevo
aperturismo en el país, ha admitido que estaba haciendo frente a un repunte de los
contagios y los fallecimientos por COVID-19. Esta situación, sumada a la pobreza y la
miseria que sigue atenazando a Cuba, especialmente teniendo en cuenta el parón del
turismo derivado de las restricciones a la movilidad impuestas por la emergencia sanitaria
global, ha provocado que los ciudadanos cubanos salgan espontáneamente a las calles a
clamar por la libertad y por el fin del régimen comunista, así como solicitando acceso a
las vacunas contra el COVID-19 y a medidas de apoyo económico.
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Por primera vez en décadas, miles de cubanos se sumaron a estas protestas, que han
alcanzado una magnitud prácticamente sin precedentes en los últimos años,
especialmente teniendo en cuenta que el régimen no ha autorizado estas
concentraciones. Es más, Díaz Canel ha comparecido ante los medios oficiales del
régimen para pedir abiertamente a sus fieles que utilicen la violencia contra los
manifestantes, afirmando que “la orden de combate está dada, a la calle los
revolucionarios”, alentando por tanto no ya sólo a una represión por parte de las fuerzas
policiales y militares, sino a un enfrentamiento civil.
Estados Unidos ya se ha pronunciado sobre esta situación, demandando al régimen de
Díaz Canel que respete los derechos y libertades fundamentales de los cubanos, que se
manifiestan pacíficamente en lugares tan emblemáticos como el Malecón de La Habana.
Las protestas se han ido extendiendo por más poblaciones y han recibido ya el apoyo de
notables figuras cubanas como Luis Manuel Otero Alcántara y también por parte del exilio
cubano, principalmente localizado actualmente en la ciudad estadounidense de Miami.
Como partido liberal, desde Ciudadanos hemos defendido en varias ocasiones la
necesidad de acabar con la tiranía comunista, y siempre nos hemos situado del lado de
los cubanos que demandan respeto y protección para sus derechos y libertades
fundamentales. Del mismo modo que la verdadera libertad requiere poner en marcha
medidas para garantizar la igualdad de oportunidades, no existe una verdadera igualdad
cuando se reprime la capacidad de los individuos de tomar decisiones en libertad para
igualar a todos los ciudadanos en la pobreza. Por ello, además, consideramos que
España debe liderar la respuesta de la Unión Europea hacia Cuba y el apoyo a los
ciudadanos cubanos que se manifiestan pacíficamente por la libertad y contra el régimen
comunista, puesto que nuestro país comparte unos incomparables lazos históricos,
sociales, culturales y económicos con Cuba.
Ningún pueblo del mundo merece vivir en un sistema en el que se les asesine por su
manera de pensar, en el que no se les garantice sus derechos fundamentales básicos, en
el que no se les permita establecer una empresa en libertad y obtener rendimientos de
manera limpia, o en el que la mera capacidad de decidir se convierta en una prerrogativa
imposible en lugar de un derecho inherente a la condición de pueblo.
Actualmente el Gobierno de España se niega a reconocer la realidad de la dictadura
cubana. La nueva portavoz del ejecutivo de Sánchez se ha negado hasta en cuatro
ocasiones a declarar que existe una dictadura en Cuba. Es más, tenemos una
vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz, que rinde homenajes a Fidel Castro. Un
dictador, asesino y homófobo. Una parte del ejecutivo si que ha reconocido el ataque a la
población por parte del gobierno cubano. Pero negando la evidencia que nos
encontramos ante una dictadura socialista.
Es obligación de todos los demócratas denunciar estos abusos del gobierno cubano
contra la ciudadanía; y reclamar la instauración de la democracia de manera inmediata,
con respeto absoluto a los Derechos y Libertades Fundamentales y la separación de
poderes, que son los ejes vertebradores e inamovibles de la democracia liberal que
impera en los más prósperos estados del mundo, encabezados por Europa y Norte
América.
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Según Amnistía Internacional:
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“En vez de reprimir a la población, las autoridades cubanas tienen la obligación de
proteger su derecho a manifestarse pacíficamente. La retórica inflamatoria de ‘guerra’ y
confrontación del presidente Miguel Díaz-Canel genera un ambiente violento en contra de
quienes le reclaman rendición de cuentas y el libre ejercicio de sus derechos humanos.”
“El gobierno de Díaz-Canel debe atender las demandas sociales de su ciudadanía, ante
la crisis económica, el desabasto de alimentos y medicinas, el colapso del sistema de
salud que no responde a la actual crisis de COVID-19 y la acumulación de
reivindicaciones históricas por que se respeten los derechos a la libertad de expresión y
asamblea pacífica.”
Es por ello que el Grupo Municipal de Ciutadans somete a la consideración y debate del
Pleno la aprobación de los siguientes puntos:
ACUERDOS
1. El pleno municipal del Ayto. de El Masnou insta al Gobierno de España a manifestar su
apoyo a los ciudadanos cubanos que están solicitando el cese de la dictadura y que
están reclamando el respeto a sus Derechos y Libertades Fundamentales.
2. El pleno municipal del Ayto. de El Masnou insta al Gobierno de España a manifestar
que el gobierno de Cuba es una dictadura socialista-comunista. Y que se posicione
firmemente contra cualquier régimen totalitario.
3. El pleno municipal del Ayto. de El Masnou se opone a cualquier tipo de régimen ajeno
a los valores democráticos y constitucionales mínimos para la promoción de los valores y
bienes jurídicos fundamentales de los Estados Sociales y Democráticos de Derecho.
4. El pleno municipal del Ayto. de El Masnou se posiciona firmemente contra la figura del
dictador y homófobo, Fidel Castro. Así como muestra su rechazo a que se pacte el
Gobierno del Estado con aquellos que fomentan y realizan homenajes hacia él o hacia
ideologías totalitarias y homófobas.
5. El pleno municipal del Ayto. de El Masnou se opone a la represión y la violencia
indiscriminada de las autoridades policiales y militares del régimen cubano contra la
población civil, y reclama que se pueda ejercer de manera plena y eficiente el derecho de
manifestación, reunión y participación política.
6. El pleno municipal del Ayto. de El Masnou condena como lo ha hecho la Unión
Europea la detención de la reportera del ABC, Camila Acosta.
7. El pleno municipal del Ayto. de El Masnou se posiciona en contra del embargo a Cuba
de la misma forma que la UE. Acabar con el embargo es una apertura hacia el liberalismo
y el capital que permite dejar atrás el socialismo que impide avanzar a la sociedad
cubana.
8. El pleno municipal del Ayto. de El Masnou solicita trasladar el resultado de esta moción
al Ministerio de Exteriores del Gobierno de España, al Gobierno de España, al Congreso
de los Diputados y al Senado.
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9. Dar difusión del resultado de esta votación por los medios locales de información.
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