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La presidència obre l’acte, s’hi despatxen els assumptes inclosos en l'ordre del dia tramès
juntament amb la convocatòria i s’hi adopten els acords següents.
1. Aprovació, si escau, de l'esborrany de l'acta del Ple extraordinari del 13 de juny
de 2015
S’aprova l’acta del Ple extraordinari del 13 de juny de 2015, amb unes correccions a les
intervencions de la Sra. Sandra Miras, el Sr. Eduard Garcia i el Sr. Jaume Oliveras.
2. Donar compte dels decrets d'Alcaldia d'organització:
El secretari general dóna compte de la relació de decrets següents:
 Decret d’Alcaldia amb número 1079 de data 16 de juny 2015, d’organització de
les àrees de govern municipal
“Un cop constituït el nou Ajuntament, i a fi de dotar d’una major celeritat i eficàcia
l’actuació municipal, l’Alcaldia considera necessari, en ús de les facultats que li confereix
l’article 21.1.a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, i
l’article 53.1.b) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, procedir per al millor funcionament de
l’Administració municipal, i en pro dels principis d’eficàcia, economia i celeritat que han de
regir tota actuació administrativa municipal, a la divisió i estructuració de l’Ajuntament en
diferents àrees;
RESOLC:
Primer. Estructurar l’Alcaldia de l’Ajuntament del Masnou com segueix:
1.1.
1.2.
1.3.

Gabinet d’Alcaldia.
Regidoria de promoció econòmica.
Regidoria de turisme

Segon. Establir les àrees de govern municipal següents, amb les regidories adjuntes
corresponents, en les quals s’estructurarà l’activitat municipal:
1. Àrea de serveis generals.
1.1.
Regidoria d’hisenda.
1.2.
Regidoria de serveis generals.
1.3.
Regidoria de seguretat ciutadana.
2.

Àrea de comunitat i persones.
2.1.
Regidoria d’acció cívica.
2.2.
Regidoria d’acció social.
2.3.
Regidoria de cultura.
2.4.
Regidoria d’ensenyament.
2.5.
Regidoria d’esports.
2.6.
Regidoria de gent gran.
2.7.
Regidoria d’habitatge.
2.8.
Regidoria d’igualtat.
2.9.
Regidoria d’infància.
2.10. Regidoria de joventut.
2.11. Regidoria de salut pública i consum.

3.

Àrea de territori.
3.1.
Regidoria de medi ambient.
3.2.
Regidoria de mobilitat i via pública.
3.3.
Regidoria de projectes i obres.
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Regidoria d’urbanisme i activitats.
Regidoria de manteniment, serveis municipals i paisatge.

Tercer. Delimitar, a títol enunciatiu i no exhaustiu, els camps d’actuació i matèries
següents a efectes de determinar els àmbits d’actuació de l’Alcaldia i de les diferents
regidories que integren el cartipàs municipal:
1.

2.

Alcaldia. Té la missió de dirigir i orientar el conjunt de l’acció de govern municipal.
1.1.

Alcaldia.
 Direcció i coordinació general de l’acció del govern municipal, a través del
Pla d’Actuació Municipal (PAM) i dels instruments de gestió relacionats.
 Polítiques de comunicació i publicacions municipals.
 Protocol i acció institucional.
 Participació ciutadana i transparència.
 Competències de l’alcaldia que no hagin estat delegades expressament.

1.2.

Regidoria de promoció econòmica.
 Foment de l’ocupació.
 Comerç, mercat municipal, mercat no sedentari i fires.
 Desenvolupament econòmic local, suport a l’emprenedoria i teixit
empresarial.
 Edifici Centre i Casa del Marquès.

1.3.

Regidoria de turisme.
 Promoció turística del municipi.

Àrea de serveis generals. Té la missió de proporcionar el suport i els recursos
necessaris per al funcionament eficient dels diferents àmbits d’actuació municipal.
2.1.

Regidoria d’hisenda.
 Pressupost i comptabilitat municipal.
 Gestió tributària (liquidació, recaptació i inspecció dels tributs).
 Tresoreria municipal.
 Assessorament i suport en la gestió econòmica.
 Altres funcions legalment assignades a la intervenció municipal.

2.2.

Regidoria de serveis generals.
 Personal, estructura organitzativa i relacions laborals.
 Atenció a la ciutadania.
 Administració electrònica, modernització i simplificació administrativa.
 Sistemes d’informació i processos.
 Serveis jurídics i administratius.
 Estadística i padró d’habitants.
 Gestió del cementiri municipal i dels serveis funeraris.
 Registre d’entitats i col·lectius municipal.
 Contractació i compres.
 Patrimoni municipal i processos relacionats.
 Processos electorals, elecció Jutge de Pau i selecció de jurats populars.
 Responsabilitat patrimonial.
 Altres funcions legalment assignades a la secretaria general.

2.3.

Regidoria de seguretat ciutadana.
 Polítiques i actuacions en matèria de seguretat ciutadana.
 Control del trànsit i de l’estacionament.
 Protecció civil i plans d’emergència.
 Seguretat als edificis municipals.
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Àrea de comunitat i persones. Té la missió de desenvolupar accions i prestar
serveis per millorar el benestar de les persones i la cohesió i la convivència de la
comunitat.
3.1.

Regidoria d’acció cívica.
 Xarxa local d’entitats.
 Civisme i convivència veïnals.
 Gestió dels equipaments de proximitat: equipament cívic Els Vienesos,
baixos de l’escola bressol La Barqueta, espai cívic Casinet, 2a. planta de
Can Malet, espai familiar Pau Casals, espai cívic Ca n’Humet.

3.2.

Regidoria d’acció social.
 Serveis socials bàsics de competència municipal i dels equipaments
vinculats.
 Serveis i programes complementaris d’acció social.
 Programes transversals de promoció social.
 Acollida, orientació i informació a persones nouvingudes.
 Solidaritat i cooperació internacional.

3.3.

Regidoria de cultura.
 Biblioteca i promoció de la lectura.
 Arxiu municipal.
 Museu Municipal de Nàutica i col·lecció Jordi Pericot.
 Promoció i protecció del patrimoni cultural local.
 Promoció de les arts i dels espectacles artístics.
 Promoció de la cultura popular i tradicional.
 Suport a la realització d’activitats lúdiques i recreatives.
 Gestió dels equipaments culturals municipals: biblioteca, casa de cultura,
museu, sala d’actes de l’edifici centre (3a. planta), espai escènic Ca
n’Humet.

3.4.

Regidoria d’ensenyament.
 Participació en la vigilància del compliment de l’escolaritat obligatòria.
 Cooperació amb la Generalitat de Catalunya en l’obtenció de solars
necessaris per la construcció de nous centres docents.
 Conservació, manteniment i vigilància dels edificis de titularitat municipal
destinats a centres públics d’educació infantil i d’educació primària.
 Gestió dels centres d’ensenyament de titularitat municipal: escoles bressol,
centre de formació de persones adultes i escola municipal de música.
 Participació en la programació de l'ensenyament en l'àmbit local,
especialment a través de l’oficina municipal d’escolarització.
 Desenvolupament d’accions de promoció educativa i prestació de serveis
educatius complementaris.

3.5.

Regidoria d’esports.
 Promoció d’activitats esportives.
 Suport a les activitats esportives de base.
 Suport i relació amb les entitats esportives del municipi.
 Gestió dels equipaments esportius municipals: complex esportiu, camps de
futbol i espais esportius menors.

3.6.

Regidoria de gent gran.
 Polítiques per al foment del benestar de la gent gran i de l’envelliment
actiu.
 Gestió dels casals de gent gran.

5

Acta del Ple de l'Ajuntament del Masnou

Sessió núm. PLE2015000009

3.7.

Regidoria d’habitatge.
 Gestió del pla local d’habitatge.
 Oficina d’habitatge.
 Accions de suport per a l’accés i el manteniment de l’habitatge.
 Gestió de l’habitatge de protecció oficial.

3.8.

Regidoria d’igualtat.
 Polítiques d'igualtat de gènere.
 Centre d’Informació i Recursos per a Dones.

3.9.

Regidoria d’infància.
 Defensa i promoció dels drets de la infància.
 Serveis i activitats dirigits a la infància.

9 de juliol de 2015

3.10. Regidoria de joventut.
 Serveis i activitats dirigits al jovent.
 Promoció de polítiques d’emancipació juvenil.
3.11. Regidoria de salut pública i consum.
 Protecció de la seguretat alimentària en establiments.
 Protecció de la sanitat ambiental.
 Control de la higiene i la seguretat a les platges.
 Control dels animals de companyia i peridomèstics.
 Promoció de la salut.
 Oficina Municipal d’Informació de Consum (OMIC).
4.

Àrea de territori. Té la missió de gestionar el territori del municipi de la forma més
eficient per donar resposta a les necessitats de la comunitat.
4.1.

Regidoria de medi ambient.
 Protecció i millora del medi ambient urbà; comunicació i educació
ambiental.
 Gestió dels usos dels espais verds.
 Sostenibilitat i eficiència energètica.
 Abastament d’aigua potable.
 Gestió dels usos autoritzats de les platges.

4.2.

Regidoria de mobilitat i via pública.
 Mobilitat sostenible i segura i accessibilitat.
 Transport públic.
 Ordenament del trànsit i de l’estacionament; gestió de les zones i
equipaments d’aparcament municipals.
 Ocupacions de la via pública per autoritzacions puntuals, concessions,
guals, grues, reserves d’estacionament i similars.

4.3.

Regidoria de projectes i obres.
 Redacció i tramitació de projectes d’obres.
 Direcció i control de les obres municipals.

4.4.





Regidoria d’urbanisme i activitats.
Planejament, gestió i disciplina urbanístiques.
Llicències, autoritzacions i certificacions urbanístiques.
Llicències i autoritzacions ambientals (d’activitats).
Projectes municipals.
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Regidoria de manteniment, serveis municipals i paisatge.
Manteniment i conservació de vies públiques i espais de joc infantil.
Manteniment i neteja de les platges.
Manteniment i conservació dels espais verds.
Manteniment i neteja d’edificis municipals.
Manteniment del Cementiri municipal.
Gestió dels subministraments (energia i aigua).
Suport a activitats culturals i de lleure.
Vigilància i manteniment d’escoles públiques.
Xarxa de clavegueram.
Enllumenat i xarxa semafòrica.
Recollida, gestió i tractament de residus.
Neteja viària.

Quart. Publicar aquesta resolució al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, Tauler
d’anuncis, e-Tauler i al Butlletí d’informació municipal, i donar difusió d’aquesta resolució
al portal de transparència de la web municipal, tot als efectes del seu general
coneixement.
Cinquè. Notificar a les diferents regidories la present resolució.
Sisè. Donar compte al Ple a la propera sessió que se celebri.“
Resultat:
El Ple en resta assabentat als efectes previstos a l’article 38. Lletra d, del reglament
d’organització i funcionament.
 Decret d’Alcaldia amb número 1082 de data 16 de juny 2015, en matèria de
nomenaments de les persones membres de la Junta de Govern Local, i de les
delegacions de competències de l'Alcaldia a la Junta de Govern Local
“Un cop celebrades les Eleccions Locals del passat dia 24 de maig de 2015, i constituït el
nou Ajuntament el passat 13 de juny de 2015, es fa necessari procedir a l’establiment de
la nova organització municipal.
El present Decret té per objecte determinar la composició i funcions de la Junta de
Govern Local, que és un òrgan d’existència obligatòria d’acord amb els articles 20.1.b),
21.3 i 23 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local (LRBRL);
els articles 48.1.b) 53.3., 54 i 56 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 2/2003, de 26 d’abril de la llei municipal i de
règim local de Catalunya; i els arts. 82 i següents del Reglament Orgànic Municipal.
A la Junta de Govern Local li correspon la funció d’assistència a l’Alcalde, i exercir les
atribucions que l’Alcalde o altre òrgan municipal li delegui (art. 23 LRBRL, art. 83 ROM).
La possibilitat de delegar les funcions corresponents a l’Alcalde deriva de l’art. 21.3 i de
l’art. 23.4 LRBRL.
RESOLC:
Primer. Designar les persones membres de la Junta de Govern que, com a òrgan
corporatiu d’assistència preceptiva de l’Ajuntament, de conformitat amb allò que estipula
l’article 20.1.b) de la Llei 7/1995, de 2 d’abril, de bases de règim local, estarà presidida
per l’alcalde i integrada per tres regidores i tres regidors, que són els següents:
Noemí Condeminas Riembau
Sílvia Folch i Sánchez
Eduard García Gebani
Ricard Plana i Artús
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Neus Tallada i Moliner
Jordi Matas i Claramunt
La Junta de Govern tindrà les funcions d’assistència a l’alcalde en l’exercici de les seves
atribucions, així com totes les competències que expressament li delegui el Ple o
l’Alcaldia.
Podran assistir a les sessions de la Junta de Govern com a observadors i/o informadors
tots els regidors i regidores que tinguin responsabilitats de govern.
Segon. Delegar a la Junta de Govern les atribucions competencials de l’Alcaldia
següents:
I.

Urbanisme
1) Aprovació inicial dels instruments de planejament i aprovació inicial dels
instruments de desenvolupament del planejament general.
2) Aprovació inicial i definitiva dels instruments de gestió urbanística i dels
projectes d’urbanització.
3) Aprovació dels projectes d’obres i serveis que siguin de la seva
competència.
4) Aprovació de les actes de recepció de les obres d’urbanització.
5) Concessió de llicències d’obres majors, així com les pròrrogues,
devolucions de fiances i les declaracions de caducitat, d’aquest tipus
d’obres.
6) Informe dels expedients d’autorització ambiental i de llicència ambiental.

II. Contractació
1) Les competències com a òrgan de contractació respecte dels contractes
d’obres, de subministrament, de serveis, de gestió de serveis públics, els
contractes administratius especials, i els contractes privats que siguin
competència d’Alcaldia de més de 6.000 €, inclòs l’import de l’impost sobre
el valor afegit.
S’exclou d’aquesta delegació la resolució d’inici de l’expedient de
contractació.
2) L’aprovació, licitació i adjudicació de concessions sobre els béns de
l’entitat local i l’adquisició de béns immobles i drets subjectes a la legislació
patrimonial, així com l’alienació de patrimoni, que siguin competència
d’Alcaldia.
3) La resolució dels recursos de reposició que s’interposin contra els acords
adoptats per la Junta de Govern Local en exercici d’aquestes
competències delegades.
III. Recursos Humans
1) Aprovar l’oferta d’ocupació pública.
2) Aprovar les bases de les proves per a la selecció del personal i per al
concurs de provisió de llocs de treball.
3) Nomenaments i contractacions de personal.
IV. Rendes
1) Aprovació de padrons fiscals.
2) Aprovació de liquidacions dels expedients de contribucions especials.
3) Aprovació del calendari fiscal.
V. Intervenció
1) Aprovació d’expedients de cancel·lació de fiances, dipòsits,
contractes, concessions, etc., adjudicats per la Junta de Govern.
8
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VI. Altres
1) Aprovació de les bases reguladores de les concessions de subvencions i la
seva adjudicació, i els corresponents convenis de formalització quan
s’escaigui.
2) Aprovació de convenis que siguin de la seva competència, de més de
6.000 €.
3) Adhesió a programes o activitats d’altres entitats.
Tercer. Les atribucions delegades no són susceptibles de ser delegades a cap altre
regidor ni òrgan. En el text dels acords adoptats per la Junta de Govern en virtut
d’aquesta delegació, es farà constar aquesta circumstància mitjançant la inclusió del text
següent:
“Aquest acord de la Junta de Govern es pren en virtut de les delegacions efectuades
per l’Alcalde d’aquest ajuntament, mitjançant Decret número ..., de data ... de juny de
2015 i publicat al BOPB de data ....”
Els acords que s’adoptin per delegació s’entendran dictats per aquesta Alcaldia com
titular de la competència originària.
Quart. Aquestes delegacions tindran efecte des del dia següent a l’adopció d’aquesta
resolució, sense perjudici de la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província (art. 44.2
ROF), i tindran caràcter indefinit, sense perjudici de la potestat d’advocació per aquesta
Alcaldia.
Cinquè. Comunicar aquesta resolució als regidors afectats. Per a l’efectivitat de la
delegació es requereix l’acceptació de l’òrgan en qui es delegui, entenent-se acceptada
tàcitament si en el termini de tres dies hàbils no fa manifestació expressa davant l’Alcalde
de la seva no acceptació.
Sisè. Donar trasllat a tots els serveis municipals pel seu coneixement i efectes.
Setè. Publicar aquesta resolució al Butlletí Oficial de la Província, Tauler d’anuncis, eTauler i al Butlletí d’informació municipal, i donar difusió d’aquesta resolució al portal de
transparència de la web municipal, tot als efectes del seu general coneixement.
Vuitè. Donar compte al Ple d’aquesta resolució a la sessió extraordinària que es convoqui
per donar compliment al que preveu l’art. 38 del ROF, sens perjudici de la seva efectivitat
des de l’endemà de la data d’aquest Decret.”
Resultat:
El Ple en resta assabentat als efectes previstos a l’article 38. Lletra d, del reglament
d’organització i funcionament.
 Decret d’Alcaldia amb número 1084 de data 16 de juny 2015, en matèria de
nomenaments dels tinents d’alcaldia
“Un cop celebrades les Eleccions Locals del passat dia 24 de maig de 2015, i constituït el
nou Ajuntament el passat 13 de juny de 2015, es fa necessari procedir a l’establiment de
la nova organització municipal, en particular pel que fa a la designació dels tinents i
tinentes d’Alcalde.
Atès que en conformitat amb el que disposa l’article 23.3, de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
Reguladora de les Bases del Règim Local, en concordança amb l’article 55 del Decret
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de
Règim Local de Catalunya, i amb l’article 80 del Reglament Orgànic Municipal, la
designació dels Tinents d’Alcalde és competència d’aquesta Alcaldia, qui haurà de
9
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procedir al seu nomenament, mitjançant Decret, d’entre els membres de la Junta de
Govern Local.
Atès que aquesta Alcaldia, en ús de les competències que li atorga l’article 53.2 del
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal
i de Règim Local de Catalunya, en concordança amb el que disposa l’article 21.2 de la
Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, l’article 82 del ROM i
demés legislació concordant, amb data d’avui, ha procedit a la designació dels membres
de la Junta de Govern Local.
RESOLC:
Primer. Nomenar tinents i tinentes d’alcalde amb efectes del dia d’avui, per l’ordre de
prelació següent, les persones membres de la Junta de Govern següents:
Tinenta d’alcalde primera, la Sra. Noemí Condeminas i Riembau
Tinenta d’alcalde segona, la Sra. Sílvia Folch i Sánchez
Tinent d’alcalde tercer, el Sr. Eduard García i Gebani
Tinent d’alcalde quart, el Sr. Ricard Plana i Artús
Els tinents i tinentes d’alcalde esmentats, pel mateix ordre, substituiran l’alcalde en la
seva totalitat de funcions en el cas de vacant, absència o malaltia que l’impossibiliti per a
l’exercici de les seves funcions. A aquest efecte, l’alcalde, quan s’hagi d’absentar del
terme municipal, establirà, mitjançant Decret, la durada de la seva absència, i designarà
el tinent o la tinenta d’alcalde que hagi d’assumir les seves competències.
Si no es conferís aquesta delegació expressament, l’Alcaldia serà substituïda per la
primera tinenta d’alcalde i, si aquest és absent, pel tinent d’alcalde següent en l’ordre
esmentat en la relació anterior que es trobi present, i es donarà compte d’aquest fet a la
resta de la corporació, sense que durant el mateix dia pugui actuar com a alcalde
accidental més d’un d’ells.
Segon. Comunicar aquest Decret als Tinents d’Alcalde afectats, fent-los constar que
hauran de mantenir informada a aquesta Alcaldia de l’exercici de les seves atribucions
com Alcalde accidental, no podent, durant l’esmentat exercici, ni modificar les
delegacions ja efectuades per aquesta Alcaldia amb anterioritat, ni atorgar altres noves.
Tercer. Donar trasllat a tots els serveis municipals pel seu coneixement i efectes.
Quart. Publicar aquesta resolució al Butlletí Oficial de la Província, Tauler d’anuncis, eTauler i al Butlletí d’informació municipal, i donar difusió d’aquesta resolució al portal de
transparència de la web municipal, tot als efectes del seu general coneixement.
Cinquè. Donar compte d’aquesta resolució al Ple de l’Ajuntament en la sessió
extraordinària d’organització que es convoqui, en compliment del que preveu l’article 38
del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals.”
Resultat:
El Ple en resta assabentat als efectes previstos a l’article 38. Lletra d, del reglament
d’organització i funcionament.
 Decret d’Alcaldia amb número 1087 de data 16 de juny de 2015, de delegació de
competències als regidors i regidores, i nomenament de les presidències de les
comissions informatives
“Un cop constituït el nou Ajuntament, i a fi de dotar d’una major celeritat i eficàcia
l’actuació municipal, l’Alcaldia considera necessari, en ús de les facultats que em
confereix l’article 21.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim
local, i els articles 53.3 i 56 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el
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Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, procedeixo a conferir
delegacions (article 43 i ss. ROF) a favor dels diferents regidors i regidores.
RESOLC:
Primer. Delegar, a favor dels regidors i regidores que s’indiquen a continuació, l’alta
direcció i la gestió de les àrees que es detallen, amb les facultats de coordinació i
supervisió de l’àrea de referència als programes o actuacions que afectin més d’una
regidoria, així com els conceptes pressupostaris generals de l’àrea, sens perjudici de les
delegacions concretes que se’ls atorguin:




Tinenta d’alcalde senyora Sílvia Folch i Sánchez: coordinadora de l’Àrea de
serveis generals.
Tinenta d’alcalde senyora Noemi Condeminas Riembau: coordinadora de
l’Àrea de comunitat i persones.
Tinent d’alcalde senyor Ricard Plana i Artús: coordinador de l’Àrea de territori.

Segon. Efectuar, a favor dels membres de la corporació que a continuació es detallen, la
delegació d’atribucions de gestió i resolució dels assumptes de les seves regidories
respectives, d’acord amb la seva definició funcional, i nomenar-los regidors i regidores
adjunts a les àrees especificades:


Sra. Noemi Condeminas Riembau, tinenta d’alcalde primera i coordinadora de
l’Àrea de comunitat i persones. Regidora delegada d’acció social, i gent gran.



Sra. Sílvia Folch i Sánchez, tinenta d’alcalde segona i coordinadora de l’Àrea
de serveis generals. Regidora delegada de promoció econòmica, serveis
generals, seguretat ciutadana, i acció cívica.



Sr. Eduard García Gebani, tinent d’alcalde tercer. Regidor delegat de projectes
i obres.



Sr. Ricard Plana i Artús, tinent d’alcalde quart i coordinador de l’Àrea de
territori. Regidor delegat d’urbanisme i activitats.



Sr. Jordi Matas Claramunt: regidor delegat d’hisenda, esports i habitatge.



Sra. Neus Tallada i Moliner: regidora delegada de turisme, cultura i joventut.



Sra. Meritxell Blanch Daura: regidora delegada d’ensenyament, igualtat i
infància.



Sr. Joaquim Fàbregas i Sagué: regidor delegat de mobilitat i via pública; i de
manteniment, serveis municipals i paisatge.



Sr. Romà López Bolart: regidor delegat de medi ambient.



Sr. Albert Alfaro i Giró: regidor delegat de salut pública i consum.

Tercer. La delegació de competències a favor dels regidors i regidores esmentats a la
qual s’ha fet referència anteriorment comportarà tant la facultat de direcció de la regidoria
corresponent com la seva gestió, inclosa la signatura de documents de tràmit o definitius,
i comportarà la incoació, tramitació i resolució dels expedients sancionadors
corresponents.
La delegació anterior no inclou la facultat de resoldre els recursos administratius
corresponents.
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Quart. Declarar les delegacions anteriors atorgades per l’Alcaldia a favor dels regidors i
regidores delegats com les úniques vigents.
Cinquè. Les atribucions delegades s’hauran d’exercir en els termes i dins dels límits
d’aquesta delegació, i no són susceptibles de ser delegades per les persones titulars a un
altre òrgan o regidor/a. En aquest sentit, els regidors i regidores delegats actuaran sota la
coordinació i direcció de l’alcalde i/o del coordinador de l’àrea a la qual estiguin adscrits.
Sisè. Les resolucions adoptades per delegació s’entendran dictades per l’Alcaldia com a
titular de la competència originària i, en conseqüència, esgotaran la via administrativa.
Setè. Els acords adoptats pels regidors i regidores delegats tindran el mateix valor jurídic
que les dictades per l’Alcaldia com a titular de la competència original, i gaudiran, en
conseqüència, de la presumpció de validesa i executivitat.
Vuitè. Els acords adoptats per delegació hauran de fer constar les circumstàncies de
l’origen delegat de la seva competència i s’haurà d’inserir al final de la part expositiva el
següent:
“Aquest Decret s’adopta en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcalde d’aquest
ajuntament, mitjançant Decret número ..., de data ... de juny de 2015 i publicat al
BOPB de data ....”
Novè. En cas d’absència, vacant, malaltia o qualsevol altre impediment dels regidors i
regidores delegats, assumirà directament i automàticament les seves competències
l’Alcaldia, com a titular de la competència originària, entenent-se a aquests efectes
exercitada la potestat d’avocació d’acord amb la present resolució, sense necessitat
d’una nova resolució expressa en aquest sentit.
Desè. Nomenar el presidents i presidentes de les comissions informatives les persones
membres de la Junta de Govern següents:


Comissió Informativa de serveis generals:
Àmbit: Àrea de serveis generals i Alcaldia.
Titular senyora Sílvia Folch i Sánchez.
Suplent senyor Jordi Matas i Claramunt.



Comissió Informativa de comunitat i persones:
Àmbit: Àrea de comunitat i persones.
Titular senyora Noemí Condeminas Riembau.
Suplent senyora Neus Tallada i Moliner.



Comissió Informativa de territori:
Àmbit: Àrea de territori.
Titular senyor Ricard Plana i Artús.
Suplent senyor Eduard García Gebani.

Aquells assumptes que no estiguin atribuïts a una àrea concreta de l’Ajuntament i que
s’hagin d’elevar al Ple per a la seva aprovació s’incorporaran a la Comissió Informativa de
serveis generals.
Aquests nomenaments resten supeditats a l'aprovació de les comissions informatives pel
Ple de l'Ajuntament.
Onzè. Notificar aquesta resolució als regidors i regidores afectats, entenent-se acceptada
la competència delegada de manera tàcita si dins el termini de les 24 hores següents a la
notificació no s’hi manifesten en contra, o es fa ús de la delegació.
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Dotzè. Donar compte al Ple d’aquesta resolució en la primera sessió que tingui lloc i
publicar-ne el text al Butlletí Oficial de la Província, Tauler d’anuncis, e-Tauler i al Butlletí
d’informació municipal, i donar difusió d’aquesta resolució al portal de transparència de la
web municipal, tot als efectes del seu general coneixement.
Tretzè. De conformitat amb el que disposa l’article 44.2 i 46.1 del Reial decret 2568/1986,
de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim
jurídic de les entitats locals, aquesta resolució tindrà efectes des de l’endemà de la data
del Decret i fins que no es modifiqui; sens perjudici de la potestat d’avocació de
l’Alcaldia.”
Resultat:
El Ple en resta assabentat als efectes previstos a l’article 38. Lletra d, del reglament
d'organització i funcionament.
3. Règim de sessions del Ple de la Junta de Govern Local i de les comissions
informatives
L’alcalde, el Sr. Jaume Oliveras i Maristany, llegeix la proposta següent:
L’article 98 i següents del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i l'article 38 del Reial decret
2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, assenyalen que és el Ple qui ha
d'acordar la periodicitat de les sessions del Ple, de la Junta de Govern i de les comissions
d’estudi, d’informe i de consulta.
Així mateix, l’article 35.2 del Reglament orgànic municipal estableix que la fixació del dia
de la setmana i l’hora per als plens extraordinaris es farà en la sessió següent a la de
constitució de la corporació.
En virtut de tot el que s’ha exposat, es proposa, al Ple de la corporació, l’adopció dels
acords següents:
Primer. Assenyalar els plens ordinaris el tercer dijous de mes, a les 20 hores, al saló de
sessions de la casa consistorial o al lloc habilitat a aquest efecte; a excepció del
corresponent al del mes d'agost, en què no hi haurà sessió plenària.
En el cas que aquest dia preestablert sigui festiu, la sessió tindrà lloc el primer dia hàbil
immediatament anterior.
Excepcionalment, al mes de juliol de 2015 es farà un Ple ordinari, que tindrà lloc el 23 de
juliol a les 20 hores.
Excepcionalment, al mes de setembre de 2015 es farà un Ple ordinari, que tindrà lloc el
24 de setembre a les 20 hores.
Segon. Assenyalar que els plens extraordinaris es faran, preferentment, els dijous a les
20 hores, excepte els urgents.
Tercer. Assenyalar que la Junta de Govern es reunirà, en sessió ordinària, els dijous de
cada setmana, a l’hora que assenyali la mateixa Junta.
Pel que fa al mes d'agost, la sessió de la Junta de Govern es farà solament en el cas que
hi hagi algun assumpte de caràcter urgent.
Quart. Assenyalar que les comissions informatives es reuniran, com a mínim, amb la
periodicitat que assenyala l’article 62 del Reglament orgànic municipal, i en els dies i les
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hores que determinin cada una, en compliment del que assenyala l'article 64 del
Reglament orgànic municipal (ROM).
Cinquè. Publicar aquest acord al Tauler d’anuncis, 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.
Resultat: Aprovat per unanimitat absoluta, per 21 vots a favor.
Votació
Els grups municipals d’ERC-AM-MES-AM (6 regidors), CiU (5 regidors), C's (3 regidors),
CUP-PA (2 regidores), ICV-EUiA-E (2 regidors), PSC-CP (2 regidors) i PP (1 regidor) hi
voten a favor.
4. Delegació de competències del Ple a altres òrgans municipals
L’alcalde, el Sr. Jaume Oliveras i Maristany, llegeix la proposta següent:
Constituït l’Ajuntament del Masnou, d’acord amb el resultat de les eleccions locals del dia
24 de maig, i constituïda la nova corporació el dia 13 de juny passat, i amb l’objecte de
dotar d’una major celeritat i eficàcia l’actuació municipal, es considera necessari, en ús de
les facultats que confereix al Ple de l’Ajuntament l’article 22.4 de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, de bases de règim local (LRBRL), en relació amb l’article 52.4 del Decret legislatiu
2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova la refosa de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya, procedir a l’establiment d’un règim de delegacions de matèries, la
competència de les quals recau en el Ple en virtut de la Llei i que no tenen el caràcter
d’indelegable, a favor de l’alcalde i la Junta de Govern Local.
Vist el que disposa l’article 13 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de
les administracions públiques i del procediment administratiu comú, en concordança amb
l’article 8 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, en relació amb les delegacions de
competències.
En virtut de tot el que s’ha exposat, es proposa, al Ple de la corporació, l’adopció dels
acords següents:
Primer. Delegar a favor de la Junta de Govern Local:
1) L’establiment i la modificació dels preus públics municipals, així com les
ordenances que s’aprovin amb motiu de la seva regulació, en aplicació del que
disposa l’article 47 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març.
2) La resolució dels expedients d’enderrocament d’obres, a la qual es refereix l’article
206 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s'aprova el Text refós de la
Llei d'urbanisme, i l'article 116 i s. del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual
s’aprova Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística.
3) La resolució dels expedients de declaració d’estat ruïnós d’una construcció, al qual
es refereix l’article 198 del Text refós de la Llei d'urbanisme, i els articles 79 i
següents del Decret 64/2014.
4) La resolució dels expedients sancionadors amb motiu de la tinença de gossos
potencialment perillosos, en els quals es proposi una sanció greu o molt greu de
les que assenyala la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos
considerats potencialment perillosos i la Llei 50/1999, de 23 de desembre, de
règim jurídic de tinença d’animals potencialment perillosos.
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La delegació del Ple a favor de la Junta de Govern Local suposa en tot cas que els
expedients corresponents hauran de ser dictaminats favorablement per la Comissió
Informativa que pertoqui.
Segon. Delegar a favor de l’alcalde:
L’exercici de tota mena d’accions administratives i judicials i de recursos en defensa dels
béns, drets i patrimoni municipal, i en els procediments incoats contra l’Ajuntament.
Tercer. Les atribucions delegades pel Ple a la Junta de Govern Local i a l’alcalde no
podran ser objecte de cap altra delegació.
Quart. En les resolucions dictades per la Junta de Govern Local o per l’alcalde president,
en ús de les delegacions efectuades pel Ple de l’Ajuntament, s’hi farà constar aquesta
circumstància i es consideraran dictades per l’òrgan delegant.
Cinquè. Publicar les delegacions esmentades al Butlletí Oficial de la Província, Tauler
d’anuncis, e-Tauler i al butlletí d’informació municipal, i donar difusió d’aquesta resolució
al portal de transparència de la web municipal, tot als efectes del seu general
coneixement en compliment d’allò que disposa l’article 51.2 del Reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, l’article 13.3 de la Llei 30/1992, de 26
de novembre, i l’article 8.6 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, sens perjudici de la seva
executivitat immediata des de l’endemà de la seva adopció.
Resultat: Aprovat per unanimitat absoluta, per 21 vots a favor.
Votació
Els grups municipals d’ERC-AM-MES-AM (6 regidors), CiU (5 regidors), C's (3 regidors),
CUP-PA (2 regidores), ICV-EUiA-E (2 regidors), PSC-CP (2 regidors) i PP (1 regidor) hi
voten a favor.
5. Constitució dels grups municipals i del nomenament dels portaveus
L’alcalde, el Sr. Jaume Oliveras i Maristany, llegeix la proposta següent:
Atès el que disposa l’article 50.4 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, en municipis de
més de 20.000 habitants, abans del primer Ple ordinari després de la constitució de
l’Ajuntament, els regidors i regidores han de presentar a l’Alcaldia una declaració firmada
en què expressin el grup municipal en el qual volen estar adscrits.
Atès que, d’acord amb l’article 24 del Reglament d’organització, funcionament i règim
jurídic de les entitats locals, els grups polítics es constituiran per escrit adreçat a la
presidència i firmat per totes les persones integrants, amb designació de portaveu del
grup i de possible suplent.
Vist l’article 25 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats
locals, que disposa que el president o presidenta de la corporació, en la primera sessió
de Ple després de la constitució, donarà compte de la constitució dels grups municipals,
de les persones que els integren i dels portaveus de cada un.
En compliment dels preceptes exposats, i fent ús de les facultats que em confereix
l’article 21 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local,
Primer. Dono compte dels grups municipals de la corporació del mandat 2015-2019 i dels
portaveus, que són els següents:
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Esquerra Republicana de Catalunya - Acord pel Masnou - Moviment d'Esquerres Acord Municipal (ERC-AM-MES-AM)
Portaveu: Sra. Sílvia Folch i Sánchez
Suplent: Sr. Albert Alfaro i Giró
Integrants
Sr. Jaume Oliveras i Maristany
Sra. Sílvia Folch i Sánchez
Sr. Ricard Plana i Artús
Sra. Neus Tallada i Moliner
Sr. Joaquim Fàbregas i Sagué
Sr. Albert Alfaro i Giró
Convergència i Unió (CiU)
Portaveu: Sr. Eduard Garcia Gebani
Suplent: Sra. Noemí Condeminas Riembau
Integrants
Sra. Noemí Condeminas Riembau
Sr. Eduard Garcia Gebani
Sr. Jordi Matas Claramunt
Sra. Meritxell Blanch Daura
Sr. Romà López Bolart
Ciutadans - Partido de la Ciudadania (C's)
Portaveu: Sr. Francisco Avilés Salazar
Suplent: Sra. Stella Parodi Barriga
Integrants
Sr. Francisco Avilés Salazar
Sra. Stella Parodi Barriga
Sr. Joan Fontcuberta Tort
Candidatura d'Unitat Popular - Poble Actiu (CUP-PA)
Portaveu: Sra. Sandra Miras i Martínez
Suplent: Sra. Laia Noy i Oliveras
Integrants
Sra. Sandra Miras i Martínez
Sra. Laia Noy i Oliveras
Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa - Entesa (ICV-EUiA-E)
Portaveu: Sr. Màxim Fàbregas Añaños
Suplent: Sra. Elena Crespo Garcia
Integrants
Sr. Màxim Fàbregas Añaños
Sra. Elena Crespo Garcia
Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés (PSC-CP)
Portaveu: Sr. Ernest Suñé Nicolás
Suplent: Sra. Mònica González Huerva
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Integrants
Sr. Ernest Suñé Nicolás
Sra. Mònica González Huerva
Partido Popular (PP)
Portaveu: Sr. Federico de las Heras Garrido
Integrant
Sr. Federico de las Heras Garrido
Segon. Publicar-ho al Tauler d’anuncis, 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.
Resultat:
El Ple en resta assabentat i conforme als efectes previstos a l’article 73.3 de la Llei de
bases de règim local.
6. Creació de les comissions informatives i nomenament dels membres de cada
comissió i de la Comissió Especial de Comptes
L’alcalde, el Sr. Jaume Oliveras i Maristany, llegeix la proposta següent:
Vist l’article 60 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (TRLMRLC), que estipula l’obligatorietat
dels municipis de més de 5.000 habitants de constituir comissions d’estudi, informe i
consulta, i que és competència del Ple municipal la determinació del nombre i la
denominació d’aquestes comissions.
Atès el que disposa l’article 61 del Reglament orgànic municipal (ROM), les comissions
que es constituiran seran determinades pel Ple de la corporació en la sessió següent a la
constitució de les corporacions, així com el nombre màxim de membres de cada grup
municipal que en formaran part, i hi han de tenir representació tots els grups polítics del
Ple.
L’article 58 del TRLMRLC disposa que correspon a la Comissió Especial de Comptes
l’examen, l’estudi i l’informe dels comptes anuals de la Corporació. La seva composició és
proporcional a la representativitat de cada grup al Ple de l’Ajuntament.
De conformitat amb els preceptes esmentats, s’adopten els acords següents:
Primer. Constituir les comissions d'estudi, d'informe i de consulta següents:
1. Comissió Informativa de serveis generals
2. Comissió Informativa de comunitat i persones
3. Comissió Informativa de territori
Segon. Establir el nombre màxim de dos vocals titulars representants de cada grup
municipal i un vocal suplent.
Tercer. Nomenar els components de les comissions següents:
Comissió Informativa de Serveis Generals
Presidenta: Sra. Sílvia Folch i Sánchez (ERC-AM-MES-AM)
Suplent: Sr. Jordi Matas i Claramunt (CiU)
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Vocals:
Titulars: Sra. Neus Tallada i Moliner i Sr. Joaquim Fàbregas i Sagué (ERC-AM-MES-AM)
Suplent: Sr. Ricard Plana i Artús (ERC-AM-MES-AM)
Titulars: Sr. Jordi Matas Claramunt i Sr. Eduard Garcia Gebani (CiU)
Suplent: Sra. Noemí Condeminas Riembau (CiU)
Titulars: Sr. Francisco Avilés Salazar i Sra. Stella Parodi Barriga (C’s)
Suplent: Sr. Joan Fontcuberta Tort (C’s)
Titulars: Sra. Sandra Miras i Martínez i Sra. Laia Noy i Oliveras (CUP-PA)
Titulars: Sr. Màxim Fàbregas Añaños i Sra. Elena Crespo Garcia (ICV-EUiA-E)
Titulars: Sr. Ernest Suñé Nicolás i Sra. Mònica González Huerva (PSC-CP)
Titular: Sr. Federico de las Heras Garrido (PP)
Comissió Informativa de Comunitat i Persones
Presidenta: Sra. Noemí Condeminas Riembau (CiU)
Suplent: Sra. Neus Tallada i Moliner (ERC-AM-MES-AM)
Vocals:
Titulars: Sra. Neus Tallada i Moliner i Sr. Albert Alfaro i Giró (ERC-AM-MES-AM)
Suplent: Sra. Sílvia Folch i Sánchez (ERC-AM-MES-AM)
Titulars: Sra. Meritxell Blanch Daura i Sr. Jordi Matas Claramunt (CiU)
Suplent: Sr. Romà López Bolart (CiU)
Titulars: Sra. Stella Parodi Barriga i Sr. Joan Fontcuberta Tort (C’s)
Suplent: Sr. Francisco Avilés Salazar (C’s)
Titulars: Sra. Sandra Miras i Martínez i Sra. Laia Noy i Oliveras (CUP-PA)
Titulars: Sr. Màxim Fàbregas Añaños i Sra. Elena Crespo Garcia (ICV-EUiA-E)
Titulars: Sra. Mònica González Huerva i Sr. Ernest Suñé Nicolás (PSC-CP)
Titular: Sr. Federico de las Heras Garrido (PP)
Comissió Informativa de Territori
President: Sr. Ricard Plana i Artús (ERC-AM-MES-AM)
Suplent: Sr. Eduard Garcia Gebani (CiU)
Vocals:
Titulars: Sr. Joaquim Fàbregas i Sagué i Sr. Albert Alfaro i Giró (ERC-AM-MES-AM)
Suplent: Sra. Sílvia Folch i Sánchez (ERC-AM-MES-AM)
Titulars: Sr. Eduard Garcia Gebani i Sr. Romà López Bolart (CiU)
Suplent: Sr. Jordi Matas Claramunt (CiU)
Titulars: Sr. Joan Fontcuberta Tort i Sr. Francisco Avilés Salazar (C’s)
Suplent: Sra. Stella Parodi Barriga (C’s)
Titulars: Sra. Sandra Miras i Martínez i Sra. Laia Noy i Oliveras (CUP-PA)
Titulars: Sr. Màxim Fàbregas Añaños i Sra. Elena Crespo Garcia (ICV-EUiA-E)
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Titulars: Sr. Ernest Suñé Nicolás i Sra. Mònica González Huerva (PSC-CP)
Titular: Sr. Federico de las Heras Garrido (PP)
Sens perjudici de les delegacions de la presidència de les comissions informatives
efectuades als tinents i a les tinentes d’alcalde o als regidors i regidores delegats
esmentats, l’alcalde podrà assistir a qualsevol de les reunions informatives a què es
refereix l’article 62 del Reglament orgànic municipal.
Quart. Nomenar els components de la Comissió Especial de Comptes:
Comissió Especial de Comptes
President: Sr. Jordi Matas Claramunt (CiU)
Suplent: Sra. Sílvia Folch i Sánchez (ERC-AM-MES-AM)
Vocals:
Titulars: Sra. Sílvia Folch i Sánchez i Sr. Joaquim Fàbregas i Sagué (ERC-AM-MES-AM)
Suplent: Sr. Ricard Plana i Artús (ERC-AM-MES-AM)
Titulars: Sr. Eduard Garcia Gebani i Sra. Meritxell Blanch Daura CiU)
Suplent: Sra. Noemí Condeminas Riembau (CiU)
Titulars: Sr. Francisco Avilés Salazar i Sra. Stella Parodi Barriga (C’s)
Suplent: Sr. Joan Fontcuberta Tort (C’s)
Titulars: Sra. Sandra Miras i Martínez i Sra. Laia Noy i Oliveras (CUP-PA)
Titulars: Sr. Màxim Fàbregas Añaños i Sra. Elena Crespo Garcia (ICV-EUiA-E)
Titulars: Sr. Ernest Suñé Nicolás i Sra. Mònica González Huerva (PSC-CP)
Titular: Sr. Federico de las Heras Garrido (PP)
Cinquè. Publicar-ho al Tauler d’anuncis, 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.
Resultat: Aprovat per unanimitat absoluta, per 21 vots a favor.
Votació
Els grups municipals d’ERC-AM-MES-AM (6 regidors), CiU (5 regidors), C’s (3 regidors),
CUP-PA (2 regidores), ICV-EUiA-E (2 regidors), PSC-CP (2 regidors) i PP (1 regidor) hi
voten a favor.
7. Nomenament dels representants municipals als diferents organismes
L’alcalde, el Sr. Jaume Oliveras i Maristany, llegeix la proposta següent:
L’article 38 c) del Reglament d’organització i funcionament i règim jurídic de les entitats
locals, aprovat pel Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, estableix que al Ple
extraordinari d’organització s’hauran de nomenar els representants de la corporació que
han de formar part dels òrgans col·legiats que siguin competència del Ple.
Vistos els estatuts dels òrgans col·legiats amb representativitat d’aquest Ajuntament que
són competència del Ple.
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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. Nomenar els representants municipals als diferents organismes que s’esmenten
a continuació:
Consell Escolar Municipal
President: Sr. Jaume Oliveras i Maristany (ERC-AM-MES-AM)
Sotspresidenta: Sra. Meritxell Blanch Daura (CiU)
Vocals:
Sra. Neus Tallada i Moliner (ERC-AM-MES-AM)
Sra. Noemí Condeminas i Riembau (CiU)
Sra. Stella Parodi Barriga (C's)
Sra. Sandra Miras i Martínez (CUP-PA)
Sr. Màxim Fàbregas Añaños (ICV-EUiA-E)
Sra. Mònica González Huerva (PSC-CP)
Sr. Federico de las Heras Garrido (PP)
Comitè Local de la Creu Roja del Masnou, Alella i Teià
Sra. Noemí Condeminas i Riembau (CiU)
Consorci per a la Normalització Lingüística
Sra. Meritxell Blanch Daura (CiU)
Consorci Local per al Desenvolupament de les Xarxes de Telecomunicacions i les
Noves Tecnologies (LOCALRET)
Sra. Sílvia Folch i Sánchez (ERC-AM-MES-AM)
Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació
President: Sr. Jaume Oliveras i Maristany (ERC-AM-MES-AM)
Vicepresidenta: Sra. Noemí Condeminas i Riembau (CiU)
Regidors/es:
Sra. Neus Tallada i Moliner (ERC-AM-MES-AM)
Sra. Meritxell Blanch Daura (CiU)
Sr. Joan Fontcuberta Tort (C's)
Sra. Sandra Miras i Martínez (CUP-PA)
Sra. Elena Crespo Garcia (ICV-EUiA-E)
Sra. Mònica González Huerva (PSC-CP)
Sr. Federico de las Heras Garrido (PP)
Consells escolars dels centres docents públics i concertats de la vila
Titular: Sra. Meritxell Blanch Daura (CiU)
Suplent: Sra. Neus Tallada i Moliner (ERC-AM-MES-AM)
Consorci per al Tractament de Residus Sòlids Urbans del Maresme
Representant: Sr. Joaquim Fàbregas i Sagué (ERC-AM-MES-AM)
Suplent: Sr. Romà López Bolart (CiU)
Agrupació de Municipis Transport Urbà de la Regió Metropolitana de Barcelona
(AMTU)
Representant: Sr. Joaquim Fàbregas i Sagué (ERC-AM-MES-AM)
Suplent: Sr. Romà López Bolart (CiU)
Associació Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat
Representant: Sr. Romà López Bolart (CiU)
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Consorci de Promoció Turística Costa del Maresme
Titular: Sra. Neus Tallada i Moliner (ERC-AM-MES-AM)
Suplent: Sr. Jordi Matas Claramunt (CiU)
Consorci DO Alella
Titular: Sra. Neus Tallada i Moliner (ERC-AM-MES-AM)
Suplent: Sr. Jordi Matas Claramunt (CiU)
Mancomunitat Intermunicipal de Serveis d’Alella, el Masnou i Teià
Vicepresident: Sr. Jaume Oliveras i Maristany (ERC-AM-MES-AM)
Vocals: Sr. Joaquim Fàbregas i Sagué (ERC-AM-MES-AM)
Del 10 juliol de 2015 al 10 juliol de 2017, la Sra. Sandra Miras i Martínez (CUP-PA),
regidora de l’oposició, escollida pels grups municipals.
De l’11 juliol de 2017 a l’11 juliol de 2019, un regidor/a del Grup Municipal de C’s a
determinar.
Consell Municipal de Benestar Social
President: Sr. Jaume Oliveras i Maristany (ERC-AM-MES-AM)
Vicepresidenta: Sra. Noemí Condeminas i Riembau (CiU)
Regidors/es:
Sra. Neus Tallada i Moliner (ERC-AM-MES-AM)
Sr. Jordi Matas Claramunt (CiU)
Sra. Stella Parodi Barriga (C's)
Sra. Laia Noy i Oliveras (CUP-PA)
Sra. Elena Crespo Garcia (ICV-EUiA-E)
Sra. Mònica González Huerva (PSC-CP)
Sr. Federico de las Heras Garrido (PP)
Consell de Participació de Centres de la Residència
Sra. Noemí Condeminas i Riembau (CiU)
Associació de l’Observatori de les Dones als Mitjans de Comunicació
Sra. Meritxell Blanch Daura (CiU)
Assemblea General de la Xarxa Local de Consum
Sr. Albert Alfaro i Giró (ERC-AM-MES-AM)
Consell d’equipament Centre de Participació Juvenil Ca n’Humet
Presidència: Sra. Sílvia Folch i Sánchez (ERC-AM-MES-AM)
Vocals:
Sra. Neus Tallada i Moliner (ERC-AM-MES-AM)
Sra. Meritxell Blanch Daura (CiU)
Consell d’equipament Els Vienesos
Presidència: Sra. Sílvia Folch i Sánchez (ERC-AM-MES-AM)
Vocals:
Sra. Neus Tallada i Moliner (ERC-AM-MES-AM)
Sra. Meritxell Blanch Daura (CiU)
Segon. Publicar-ho al Tauler d’anuncis, 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.
Resultat: Aprovat per unanimitat absoluta, per 21 vots a favor.
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Votació
Els grups municipals d’ERC-AM-MES-AM (6 regidors), CiU (5 regidors), C’s (3 regidors),
CUP-PA (2 regidores), ICV-EUiA-E (2 regidors), PSC-CP (2 regidors) i PP (1 regidor) hi
voten a favor.
8. Aprovació del model d'imprès de declaració sobre béns patrimonials a efectes de
publicar-lo al portal de transparència de l'Ajuntament del Masnou, segons el model
tipus de la Diputació de Barcelona
L’alcalde, el Sr. Jaume Oliveras i Maristany, llegeix la proposta següent:
L'article 75.5 de la Llei 7/85, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, en la
seva redacció donada per la Llei 9/91, determina que els regidors i regidores han de
formular, abans de la presa de possessió, dues declaracions, una dels seus béns
patrimonials i l'altra de les causes de possibles incompatibilitats o de qualsevol activitat
que els proporcioni o pugui proporcionar-los ingressos econòmics.
Aquestes declaracions es van formular en els models aprovats pel Ple de la Corporació
en sessió plenària ordinària celebrada el dia 19 de maig de 2011, i es van presentar per
part de tots els regidors i regidores de la Corporació abans de la pressa de possessió que
va tenir lloc el passat dia 13 de juny de 2015. Igualment, aquestes declaracions hauran
de formular-se novament amb ocasió del seu cessament com a regidors o regidores, o
quan es modifiquin les circumstàncies de fet.
La Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació i bon
govern, determina al títol V, relatiu al bon govern, i en concret a l’article 56, que els alts
càrrecs, entre els quals es troben els representants locals en la definició de l’art. 4.2.b)
d’aquesta Llei, han de fer pública una declaració sobre la seva situació patrimonial, que
no ha d’incloure dades de localització ni les que siguin necessàries per salvaguardar la
privacitat i seguretat dels titulars.
En la sessió plenària celebrada el 28 de maig de 2015 la Diputació de Barcelona va
aprovar el model per fer aquesta declaració per a la publicació en el portal de
transparència.
Atès que la Llei 19/2014 de transparència va entrar en vigor el dia 1 de juliol de 2015, a
excepció del títol II relatiu a la transparència, que entra en vigor el dia 1 de gener de
2016.
Atesa la voluntat de donar compliment als mandats que incorpora aquesta llei per assolir
una administració transparent.
En virtut de tot el que s’ha exposat, es proposa, al Ple de la corporació, l’adopció dels
acords següents:
Únic. Aprovar el model de la declaració sobre béns patrimonials a efectes de la seva
publicació al portal de transparència de l’Ajuntament del Masnou de conformitat amb el
model tipus aprovat per la Diputació de Barcelona.
Resultat: Aprovat per unanimitat absoluta, per 21 vots a favor.
Votació
Els grups municipals d’ERC-AM-MES-AM (6 regidors), CiU (5 regidors), C’s (3 regidors),
CUP-PA (2 regidores), ICV-EUiA-E (2 regidors), PSC-CP (2 regidors) i PP (1 regidor) hi
voten a favor.
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9. Aprovació de les assignacions econòmiques a les persones membres de la
corporació local i dels grups municipals
La Sra. Sílvia Folch Sánchez, regidora delegada de Recursos Humans, fa un resum de la
proposta, la qual, literalment, diu el següent:
Atès que, de conformitat amb el que disposa l’article 75 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases de règim local (LRBRL) i l’article 75 bis 3 de la LRBRL en la
redacció donada per la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat
de l’Administració local (LRSAL), en concordança amb l’article 166 del Text refós i de la
Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel DL 2/2003, de 28 d’abril
(TRLMRLC), amb l’article 13 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic
de les entitats locals, aprovat pel Decret 2568/1986, de 28 de novembre (ROF), les
persones membres de les corporacions locals tenen el dret de percebre indemnitzacions,
assistències i subvencions en la quantia i les condicions que estableixi el Ple de la
corporació.
Atès que, de conformitat amb el que disposa l’article 73.3 de la LRBRL, l’article 50 del
TRLMRLC, i els articles 23 i següents del ROF, els grups polítics municipals tenen dret a
disposar d’una dotació econòmica.
Atès que, als efectes de remuneracions, assistències i indemnitzacions per als membres
de les corporacions locals, la normativa reguladora prima el pagament de l’assistència
efectiva d’aquests als òrgans que la conformen, encara que s’entén que retribueixen, no
solament l’acte de presència, sinó tota la tasca de preparació anterior i de seguiment
posterior que s’ha de realitzar, i que es concreta i es visualitza el dia que de manera
efectiva s’adopten els acords, ja siguin del Ple, de la Junta de Govern, de les comissions
informatives, de la Junta de Portaveus, etcètera.
Atès que els membres de les corporacions locals poden formar part de diferents
organismes municipals per als quals hagin estat nomenats en virtut dels acords
corresponents, les assignacions econòmiques a les persones membres de la corporació
local guardaran relació amb la seva assistència efectiva a sessions plenàries, juntes de
govern, juntes de portaveus, comissions informatives, consells, fundacions i/o altres
organismes municipals dels quals siguin membres.
En virtut de tot el que s’ha exposat, es proposa, al Ple de la corporació, l’adopció dels
acords següents:
Primer. Establir, a favor dels membres de la corporació sense dedicació i dels grups de la
corporació, els imports corresponents a les assistències efectives realitzades durant el
període que correspongui:
1. Membres de la corporació
15 %
Alcalde
5.443,88
T. d’alc. i portaveus 4.317,56
Tinents d’alcalde
3.942,12
Regidors de govern 3.472,82
Regidor portaveu
3.003,52
Regidor
2.628,08

30 %
10.887,76
8.635,12
7.884,24
6.945,64
6.007,04
5.256,16

45 %
16.331,64
12.952,68
11.826,36
10.418,46
9.010,56
7.884,24

75 %
21.775,52
17.270,24
15.768,48
13.891,28
12.014,08
10.512,32

>80 %
27.219,40
21.587,80
19.710,60
17.364,10
15.017,60
13.140,40

S’entén que s’arribarà al 100 % d’assistència quan els diferents electes, classificats per
càrrec, arribin al nombre de sessions següent:
Alcalde: 30 sessions/any.
Tinent d’alcalde: 30 sessions/any.
Regidor/a portaveu: 20 sessions/any.
Regidor/a: 15 sessions/any.
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2. Grups municipals
2.1 Assignació econòmica
Grup municipal
1.700 €
Per regidor adscrit
500 €
Aquests imports s’entenen per quantitats màximes anuals.
2.2 Infraestructures
A més dels ajuts econòmics als grups municipals, s’estableixen els suports logístics
següents:


El portaveu de cada grup municipal disposarà de telèfon mòbil i ordinador portàtil
per a les tasques pròpies, sempre que ho sol·liciti a l’Ajuntament per escrit. El seu
ús s’entén dins els paràmetres de la condició de regidor/a membre de la
corporació municipal i de la legalitat vigent.



El grup municipal disposarà d’un espai per poder treballar, dotat de:


Ordinador amb connexió ADSL i correu electrònic del grup.



Impressora làser o similar.

Els aspectes recollits als apartats 1 i 2 entraran en vigor al mes següent de la seva
aprovació, i la seva aplicació únicament estarà condicionada per l’existència de
consignació econòmica suficient al pressupost municipal.
Totes les retribucions anteriors s’actualitzaran anyalment d’acord amb la variació de l’IPC
a Catalunya.
Segon. Publicar-ho al Tauler d’anuncis, 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.
El Sr. Jaume Oliveras
Hi ha esmenes presentades en aquest punt per part del Grup Municipal d’Iniciativa,
senyor Fàbregas.
El Sr. Màxim Fàbregas
Gràcies, senyor alcalde. El nostre grup en aquest punt presenta dues esmenes. La
primera diu el següent:
“1. Modificar l’apartat primer de la proposta del Govern, substituint els diferents imports
corresponents a les assignacions efectives que figuren a la proposta pels imports que
resultin d’aplicar una reducció d’un 20 % a cadascun dels imports proposats.
2. Modificar l’apartat 2.1 de la proposta d’assignacions econòmiques als grups municipals
de la corporació local presentada pel Govern municipal, substituint-lo pel següent:
Grups municipals
2.1. Assignació econòmica
 Grup municipal
1.700 €
 Per regidor adscrit 1.000 €
Aquests imports s’entenen per quantitats màximes anuals.”
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Per ordre d’importància econòmica, la segona esmena pretén ajustar la proposta del
Govern pel que fa a les assignacions econòmiques als grups municipals.
Hem de recordar que aquestes assignacions havien estat congelades des de l’any 2008 i
que, posteriorment, van ser retallades l’any 2011.
Cal recordar també que aquestes assignacions s’han de destinar al pagament de
despeses de funcionament del grup municipal (material fungible, fotocòpies, butlletins i
comunicacions a la ciutadania, organització d’actes públics...) i que no es poden utilitzar
per el pagament de remuneracions de personal de qualsevol tipus al servei de la
Corporació (els mateixos regidors i regidores del grup són personal al servei de la
corporació i, per tant, no poden percebre quantitats d'aquestes assignacions).
Aquestes assignacions tampoc es poden destinar a l’adquisició de béns que puguin
constituir actius fixos ni poden finançar fundacions ni altres entitats vinculades al partit
polític.
També cal saber que els grups municipals estem obligats a dur el registre de les
despeses realitzades en l’exercici de la nostra tasca i mostrar-ne la comptabilitat al Ple
quan aquest la demani.
Creiem que retallar aquestes assignacions significaria retallar la capacitat dels diferents
grups municipals de realitzar la seva tasca en unes condicions acceptables.
Per això, i davant l’augment del nombre de grups municipals presents a l’Ajuntament, un
més que en el mandat anterior, la nostra proposta preveu una reducció en l’import fix que
s’estableix per a cada grup municipal, passant dels 2.000 €/any fins ara vigents als 1.700
€/any que ara proposem i mantenint una assignació variable per a cada grup municipal
per un import de 1.000 €/any per cada regidor/a que formi part del grup municipal. Això
significaria mantenir la despesa prevista al pressupost de 2015 per aquest concepte.
La primera esmena fa referència als imports per assistències efectives als regidors/es,
tant del Govern com de l’oposició, que no tinguin assignades dedicacions exclusives o
parcials.
En aquest cas, la nostra esmena demana reduir els imports proposats pel Govern. Tot i
defensar que els representants públics, en aquest cas els regidors i regidores del
Masnou, han de tenir unes retribucions i/o assignacions dignes creiem que, en l’actual
situació de crisi, es fa necessari ajustar a la baixa aquests imports. Per això, proposem
reduir-los en un 20 %, la qual cosa significarà un estalvi de 39.421,04 €/any i, per tant, de
157.684 € en tot el mandat. Gràcies.
El Sr. Jaume Oliveras
Molt bé, senyor Fàbregas. Abans de passar la paraula al ponent, hi hauria algun grup
municipal que volgués dir alguna cosa sobre l’esmena?, després ja faríem el debat sobre
l’esmena presentada pel Grup d’Iniciativa.
El Sr. Ernest Suñé
Parlar sobre l’esmena?
El Sr. Jaume Oliveras
Sobre l’esmena, només sobre l’esmena. Del Grup del Partit Popular. Grup Socialista,
senyor Suñé.
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El Sr. Ernest Suñé
Sí, gràcies senyor alcalde. A veure, jo el que volia fer era una observació al ponent del
grup d’ICV-EUiA. Aquesta esmena l’hem tingut aquí al Ple, no l’hem pogut estudiar, no
hem pogut analitzar si podem estar d’acord amb algunes de les parts, o si discrepem en
d’altres. Jo li avanço que el nostre posicionament serà una abstenció per aquest motiu.
És una pena que no ho hagués dit ahir a la Junta de Portaveus o no ens ho hagués
avançat per correu electrònic perquè haguéssim pogut posicionar-nos, possiblement en
un altre sentit. Moltes gràcies.
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies. Per part del grup de la CUP hi ha alguna intervenció, senyora Miras.
La Sra. Sandra Miras
Sí, nosaltres en el mateix sentit ens passa que ens haurem d’abstenir, perquè no hem
pogut valorar aquestes esmenes.
El Sr. Jaume Oliveras
Senyor Avilés.
El Sr. Francisco Avilés
Bé, jo donaré una mica la raó als que m’han precedit, en el sentit que, efectivament, no
teníem la informació abans, però també li haig de donar la raó al ponent d’ICV-EUiA, que
tampoc és gaire complicada l’esmena i a la qual nosaltres donarem suport, perquè va en
la línia que també tenen els ciutadans a l’hora de redistribuir el cost dels càrrecs electes i,
per tant, tot i que és veritat que n’hem tingut coneixement fa poc, és relativament senzilla
d’estudiar i per a nosaltres valorar-ho políticament.
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies. Senyora ponent.
La Sra. Sílvia Folch
Sí, gràcies senyor alcalde. Bé, com ja han comentat els diferents ponents, acabem de
tenir aquesta proposta. No la podem estudiar, però, a més a més, el primer apartat
modifica, de fet, un acord adoptat pel mateix plenari en una comissió durant sis mesos.
Llavors, amb una esmena presentada en cinc minuts, entenem que no pot prosperar. Per
tant, en principi rebutjaríem la proposta d’esmena.
El Sr. Jaume Oliveras
Estem votant la primera esmena i després amb l’altre proposta votarem l’altre esmena.
Endavant senyor Garcia.
El Sr. Eduard Garcia
Jo si no m’he perdut diria que el senyor Màxim Fàbregas s’ha anticipat en les seves
esmenes i ha presentat una esmena que correspondria al punt desè, que és el que es
parla de les retribucions del personal amb dedicació. En el punt nou no s’està entrant en
aquest punt. Una és d’un punt que vindrà posteriorment que és el desè. Jo ho entenc així.
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El Sr. Màxim Fàbregas
Doncs ho sento senyor Garcia, però ho entén malament. El punt que estem discutint ara
té dos apartats, retribucions a grups municipals i assignacions a regidors i regidores que
no tenen ni dedicació exclusiva ni parcial. No, però si m’ho permet per respondre la resta
de grups que han intervingut.
El Sr. Jaume Oliveras
Donaríem la paraula al ponent i després com que és vostè el...
El Sr. Màxim Fàbregas
Ah, és que pensava que el ponent ja havia acabat.
El Sr. Jaume Oliveras
Propietari de l’esmena.
El Sr. Màxim Fàbregas
Bé, m’agrada que faci referència a l’acord que es va prendre fa uns quants anys, la
senyora Sílvia Folch, perquè d’aquest acord en parlarem després. Però l’argument de no
haver tingut temps per estudiar l’esmena és un argument que té poca consistència.
Bàsicament, perquè és una qüestió absolutament de números. Els números, jo ja els ho
he dit: 40.000 € l’any i 160.000 € en quatre anys. És el Govern i la resta de grups els que
han de manifestar la seva voluntat o no d’acceptar aquesta rebaixa, tenint en compte que
la major part recau sobre els membres del consistori que no formem part del Govern
municipal, deu dels vint-i-un; per tant, entenem que l’argument que no s’ha tingut temps
suficient és un argument molt curt. Penseu que vosaltres heu tingut, com a Govern, un
mes i mig per fer la proposta d’assignacions i nosaltres, com a oposició, hem tingut quatre
dies per estudiar-les i per preparar l’alternativa. L’alternativa s’ha acabat de preparar
aquesta tarda i aquesta tarda, quan he arribat aquí, he fet les fotocòpies, no l’he pogut ni
enviar per correu electrònic. Però vaja, com deia el senyor Avilés, tampoc és una esmena
tan complexa com perquè no se’n pugui entendre el significat en cinc minuts i decidir
quina és la postura que vot.
El Sr. Jaume Oliveras
Gràcies. És un aclariment senyor Suñé?
El Sr. Ernest Suñé
Gràcies, senyor alcalde. No, no, més que res per puntualitzar. No és una qüestió de
complexitat, és una qüestió de democràcia, no. En el meu partit les decisions es prenen
en una situació on hi ha diferents persones que poden manifestar-se. És clar, és cert que
nosaltres prenem moltes vegades decisions de viva voce o al moment, però en aquest
cas, en aquest tema, hi ha una posició molt clara del meu partit, dels meus companys, i
hem arribat a aquesta conclusió. No és una qüestió de complexitat, entén, és la forma de
treballar del nostre partit. Gràcies.
El Sr. Jaume Oliveras
Gràcies. Si us sembla passaríem a la votació. No, primer votem l’esmena, primer
votaríem l’esmena.
El president sotmet a votació l’esmena presentada pel Grup Municipal d’ICV-EUiA-E.
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Resultat: L’esmena presentada pel Grup Municipal d’ICV-EUiA-E queda rebutjada per 11
vots a favor, 5 vots en contra i 5 vots d’abstenció.
Votació:
Els grups municipals de C’s (3 regidors) i ICV-EUiA-E (2 regidors), hi voten a favor.
Els grups municipals d’ERC-AM-MES-AM (6 regidors) i CiU (5 regidors), hi voten en
contra.
Els grups municipals de la CUP-PA (2 regidores), PSC-CP (2 regidors) i PP (1 regidor),
s’abstenen.
El Sr. Jaume Oliveras
Ara passaríem, tal com vam parlar en la Junta de Portaveus, a fer el debat de la proposta
i, finalment, faríem la votació. Per tant, obrim un torn de debat, per al grup municipal que
ho vulgui, sobre el punt 9. Per part del Grup del Partit Popular no hi ha intervenció. Per
part del Grup Socialista? Senyor Suñé.
El Sr. Ernest Suñé
Gràcies de nou, senyor alcalde. Senyores i senyors, bon vespre. Bé, el nostre grup
sempre ha defensat unes retribucions justes per a les persones que són electes. Una
retribució compatible amb altres ingressos i que faciliti a tothom la lloable feina de
l’activitat política. Una retribució, també, que obligui les persones electes a assistir de
forma efectiva i a treballar per al bé de la comunitat, sense que això pugui suposar una
pèrdua en els seus ingressos, tot entenent que la dedicació política suposa, per se, una
dedicació extraordinària i que és una de les principals dificultats per conciliar la vida
familiar per a la majoria de persones que ens hi dediquem. A més, els imports que avui es
porten a aprovació i que vull fer constar que no s’han esmentat, i jo crec que valdria la
pena esmentar els imports perquè en quedés constància a l’acta. Els imports són els
mateixos que l’anterior Govern va presentar i en els quals ja vam patir, en el seu moment,
una important rebaixa en els dos darrers mandats per adequar-se a la situació de la crisi
econòmica. No estem d’acord, però, en la reducció efectiva dels ingressos per als grups
municipals ―i que el darrer mandat ja va ser d’un 29 %, per sobre del que es va acordar
al 2008. Una nova reducció que en limitarà i molt la tasca per fer el control dels òrgans
del Govern. El Govern no ha intentat cercar un consens entre les diferents forces, com a
mínim amb la nostra, i això no ens acaba d’agradar. Ja, el mandat passat, vam criticar la
rebaixa dels imports sense un consens entre les forces i avui ho tornem a fer. I més si
tenim present que, com hem comentat ja, al 2008 es va crear una comissió a tal efecte,
per definir aquest tipus de despeses, que va comptar amb la participació de tots els
grups. No volem dir que no ens n’hagin informat, és a dir, sí que ho han fet, el Govern ens
n’ha informat, però ja hi havia tot el peix venut, ja estava la decisió presa, com molt bé
saben vostès. Tot i així, i tot i la disconformitat amb la proposta, no volem votar-hi en
contra, motiu pel qual el nostre Grup s’abstindrà en aquesta votació. Gràcies.
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies, senyor Suñé. El senyor Fàbregas.
El Sr. Màxim Fàbregas
Gràcies, senyor alcalde. Bé, òbviament el vot del nostre Grup serà negatiu, perquè les
nostres dues esmenes han estat rebutjades i volem manifestar la nostra estranyesa
perquè, en una situació de crisi com l’actual, el Govern s’hagi negat a reduir la despesa
global per a aquest concepte que plantejava el nostre Grup, que és a costa els 120.000 €
en quatre anys.
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Pel que fa a la segona part de la proposta, sobre les assignacions econòmiques als grups
municipals, la proposta del Govern significava o comportava un estalvi anual de 10.000 €,
però aquest intent d’estalviar es contradiu amb la proposta d’augment en el nombre de
dedicacions exclusives, de les quals parlarem després, i parcials, que en aprovar-se tal
com s’han presentat significarà un augment de la despesa anual en més de 73.000 € i,
per tant, en gairebé 300.000 € en tot el mandat. Creiem que globalment Esquerra
Republicana, ja no podem parlar de Convergència i Unió, sinó de Convergència
Democràtica de Catalunya i Unió Democràtica, hauran d’explicar a la ciutadania quines
són les raons que justifiquen el seu vot contrari a aquesta proposta de reducció que, com
deia abans, a més a més, bàsicament afecta els deu regidors i regidores que no formem
part del Govern municipal.
Creiem, des del nostre Grup, que aquests 120.000 € de reducció que proposàvem es
podrien haver destinat, entre altres actuacions, a posar en marxa un pla de rescat social
com el que proposàvem al nostre programa, amb mesures destinades a garantir
subministraments bàsics a la ciutadania, augmentar els ajuts de l’escolarització al
menjador, a impulsar polítiques d’habitatge a les quals s’ha de recordar que el pressupost
de 2015 únicament destina poc més de 25.000 €, a polítiques d’igualtat ―a les quals el
pressupost no arriba als 50.000 €―, a la creació d’ocupació i altres actuacions
destinades a millorar de manera efectiva les condicions de vida dels nostres veïns i
veïnes. Com que tot això no ha estat possible pel rebuig de les nostres esmenes, el
nostre vot serà contrari a la proposta del Govern.
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies. Pel grup de la CUP, senyora Miras.
La Sra. Sandra Miras
Sí, bona tarda. El nostre codi ètic presentat abans de la campanya electoral de les
passades eleccions municipals ho deixava molt clar. El màxim que poden cobrar les
regidores és equivalent al salari mínim interprofessional, que són 648,60 €, en el cas
d’estar a l’oposició. En el cas de trobar-nos en òrgans de govern, com a màxim el salari
mínim interprofessional multiplicat per 2,5 vegades, el que significa, a dia d’avui, una
quantitat no superior a 1.621,50 € mensuals nets per catorze pagues. Qualsevol quantitat
que superi aquest sou ens sembla desproporcionada i lluny de la realitat del que està
cobrant ara mateix una persona treballadora. Sabem que agafar el salari mínim
interprofessional com a salari base és un error, perquè és un salari fixat de manera
indigne i ho sabem. Per a la CUP del Masnou no es pot justificar que els partits
mantinguin el salari mínim interprofessional amb una xifra tan baixa, ja que es perpetuen
les relacions de desigualtat i la precarietat laboral i, en conseqüència, la precarietat en
l’accés a molts altres drets com l’habitatge, la salut, l’ensenyament, etc. A més, el salari
mínim interprofessional no permet desenvolupar una vida digna i plena. Ho sabem i
maldarem perquè això no sigui així.
A la CUP del Masnou no entenem una política, la política com una sortida professional,
però tampoc defensarem que les persones que entrin al consistori com a càrrecs electes,
pel sol fet d’entrar-hi, deixin de percebre qualsevol retribució. Això és el que pot passar en
cas d’aquells regidors que, per incompatibilitat, han hagut d’agafar-se una excedència
forçosa. En aquests casos, crec que cal assegurar que, com a mínim, aquesta persona
rebrà el salari mínim interprofessional. Els sous desproporcionats dels càrrecs electes
comporten:
1. Que les persones que detenen un càrrec delegat a l’Ajuntament rebin diners per
desenvolupar una tasca pública dins d’un sistema de partits on aquests també
s’autoassignen diners.
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2. Que hi hagi una injustícia i desigualtat molt clara i evident amb la resta de sous
que cobrem la majoria de les persones treballadores, i amb les pensions que
cobren els pensionistes i aturats i amb les ajudes que haurien de cobrar els
estudiants.
En definitiva, a gran part dels partits que formen el Ple de l’Ajuntament, els interessa
mantenir un sistema de retribucions per a l’exercici de les funcions públiques que els
permeti mantenir un sistema de democràcia formal que no aprofundeixi en la justícia
social ni en la presa de decisions popular. Per tot aquest argumentari, a la CUP no
podem aprovar aquest punt en el plenari.
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies, senyora Miras. Senyor Avilés.
El Sr. Francisco Avilés
Sí, gràcies senyor alcalde. Bé, bàsicament hem donat suport a l’esmena presentada pel
Grup d’Iniciativa per Catalunya-Verds, però ha estat rebutjada, i en el mateix sentit
votarem la proposta presentada pel Govern i, per tant, també, rebutjarem o hi votarem en
contra.
A veure, s’ha de deixar molt clar que no és una proposta nova ni trencadora sinó que era
continuista i, per tant, és el que més o menys s’estava cobrant des de fa ja bastants anys,
com han explicat els meus companys, però sí que és cert que qualsevol esforç que facin
els regidors ―i en aquest cas aquesta esmena anava dirigida sobretot als regidors que
no formem part de l’Equip de Govern, és a dir, l’oposició purament dita―, qualsevol
esforç econòmic que fem els regidors significarà automàticament un estalvi per a
l’Ajuntament, i qualsevol estalvi per a l’Ajuntament en la situació actual, doncs, lògicament
és més que positiva. En la situació actual o en qualsevol altra, perquè qualsevol estalvi ha
de ser benvingut.
Hem trobat a faltar que les esmenes s’haguessin pogut presentar amb més antelació,
perquè segurament haurien propiciat un debat, fins i tot, amb l’Equip de Govern, que
probablement no hagués canviat el signe del resultat de la votació, però sí que, com a
mínim, haguessin pogut trobar altres implicitats o complicitats per part d’altres regidors;
però, en definitiva, la proposta que es du a terme, tot i ser continuista, no vol dir que sigui
la millor i enteníem que una rebaixa en aquestes dedicacions dels regidors, doncs, era
benvinguda.
Com que abans no s’ha esmentat i és veritat i el Suñé ens ho deia, escolta, jo, doncs,
trobava a faltar dir què és el que es cobraria i el que no es cobraria, bàsicament per la
gent assistent avui aquí, el públic, o per al que ens pot haver seguit per retransmissió en
directe a través de la televisió. Bàsicament, hi ha una escala que diu el mínim, que seria
zero, que podria cobrar un regidor si no assistís a cap reunió, o el màxim, que seria si
assistís a les reunions mínimes que s’han dit abans amb anterioritat. Tenint en compte
això, l’alcalde podria arribar a cobrar en un any un màxim de 27.219,40 €, si no tingués
dedicació exclusiva, això parlem, de gent que no té dedicació exclusiva. Un tinent
d’alcalde i portaveu, 21.587 €; un tinent d’alcalde que no fos portaveu, 19.710 €, sempre
anual i brut. Uns regidors de Govern, 17.364 €; regidor portaveu, per exemple el meu cas,
15.017 € o un regidor de l’oposició, en aquest cas serien 13.140 €. La proposta que es
feia era de rebaixar un 20 % aquestes quantitats, entenent, com deia la nostra companya
de la Candidatura d’Unitat Popular, que hi havia marge de rebaixa, és a dir que,
efectivament doncs, fent un esforç creiem que és assumible per part dels regidors i que
no impossibilitarà, aquest esforç o aquesta reducció del 20 %, no impossibilitarà les
tasques de desenvolupament de l’oposició, que hem de fer de la millor manera possible i,
per tant, dedicant les majors hores possibles. Aleshores, és normal que hagin de tenir
una retribució o una compensació via indemnitzacions. Entenem que aquesta rebaixa del
20 % no posarà en perill la tasca de l’oposició que havia de fer i, al contrari, el que
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posava és en benefici de l’Ajuntament, perquè hi havia un estalvi significatiu al cap dels
quatre anys. Gràcies.
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies senyor Avilés. Senyora Folch.
La Sra. Sílvia Folch
Sí, només per aclarir una miqueta la proposta presentada, en el sentit que, tal com han
apuntat alguns portaveus, els imports que s’han proposat per a assignacions
econòmiques, per als membres de la corporació que no tenen dedicació, són els
mateixos que es van aprovar el 2007. I que aquestes assignacions econòmiques per als
grups municipals es redueixen, per una banda, en el sentit que a la mateixa assignació
pressupostària s’incorpora un grup municipal més, i, per una altra banda, redueixen a la
meitat l’assignació per grups, el grup pel regidor adscrit.
La despesa total del mandat 2007-2011 va ser de 46.500 €, la despesa en l’anterior
mandat 2011-2015 va ser de 33.000 €, ja hi va haver una primera reducció econòmica del
30 %, i en aquest mandat el que es proposa és una assignació total de 22.400 € anuals
per tots aquests conceptes de designacions i suposa també una tornada a baixar d’un 32
%.
El Sr. Jaume Oliveras
Gràcies. Per tant, passaríem a votar la proposta del punt 9, aprovació de les assignacions
econòmiques a les persones membres de la corporació local i dels grups municipals.
Resultat: Aprovat per majoria absoluta, per 11 vots a favor, 7 vots en contra i 3 vots
d’abstenció.
Votació
Els grups municipals d’ERC-AM-MES-AM (6 regidors) i CiU (5 regidors) hi voten a favor.
Els grups municipals de C’s (3 regidors), CUP-PA (2 regidores) i ICV-EUiA-E (2 regidors),
hi voten en contra. Els grups municipals del PSC-CP (2 regidors) i PP (1 regidor),
s'abstenen.
10. Determinació dels règims de dedicació exclusiva i parcial dels regidors i
regidores, i les seves retribucions
La Sra. Sílvia Folch Sánchez, regidora delegada de Recursos Humans, fa un resum de la
proposta, la qual, literalment, diu el següent:
D’acord amb el que assenyala l’article 75.1 i 2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora
de les bases de règim local (LRBRL); l’article 166.1 del Decret legislatiu pel qual s’aprova
el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (TRLMRLC); l’article 13.2
del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat
pel Decret 2568/1986, de 28 de novembre (ROF), les persones membres de les
corporacions locals tenen el dret de percebre retribucions per l’exercici del seus càrrecs
quan els desenvolupin en règim de dedicació exclusiva o parcial en els termes que fixi el
Ple de la Corporació.
L’article 75 bis 1 de la LRBRL en la redacció donada per la Llei 27/2013, de 27 de
desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració local (LRSAL), ha introduït
una limitació en la retribució màxima total que poden percebre els regidors i regidores,
que es fixa per als municipis, com és el cas del Masnou, amb una població entre vint mil i
cinquanta mil habitants consistent en la impossibilitat de superar la retribució d’un
secretari d’Estat menys el 45 %.
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L’article 75 ter 1 de la LRBRL en la redacció donada per la Llei 27/2013, de 27 de
desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració local (LRSAL), també ha
introduït una altra limitació que consisteix en el fet que els municipis amb una població
entre vint mil i trenta-cinc mil habitants no poden tenir més de deu regidors o regidores en
règim de dedicació exclusiva.
En virtut de tot el que s’ha exposat, es proposa, al Ple de la corporació, l’adopció dels
acords següents:
Primer. Aprovar la relació de llocs de dedicació exclusiva i parcial següents:
Càrrec
 Alcalde
 Tinença d’Alcaldia
 Tinença d’Alcaldia
 Regidoria delegada
 Regidoria delegada

€/any
55.000,00 €
48.094,00 €
24.047,00 €
42.435,90 €
31.826,93 €

Dedicació
Dedicació exclusiva (1)
Dedicació exclusiva (2)
Dedicació parcial (1)
Dedicació exclusiva (2)
Dedicació parcial (2)

D'acord amb la normativa legal vigent i per decret de l'alcalde, s’assenyalaran les
persones i la data d'efectivitat de les adscripcions.
Segon. Les retribucions anuals brutes de l'apartat anterior s'abonaran en catorze pagues,
prorratejades en dotze pagues de periodicitat mensual i dues corresponents a les pagues
extraordinàries de juny i desembre, les quals es meritaran conforme a la normativa del
personal funcionari.
Tercer. Publicar-ho al Tauler d’anuncis, 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.
El Sr. Jaume Oliveras
Molt bé. Hi ha alguna esmena presentada per part del Grup d’Iniciativa, el senyor
Fàbregas.
El Sr. Màxim Fàbregas
Dues, senyor alcalde. La primera diu:
1. Modificar l’apartat primer de la proposta, relativa a la relació de llocs de dedicació
exclusiva i parcial, substituint la proposta del Govern per una nova proposta que inclogui
els següents criteris:
a) El nombre màxim de dedicacions exclusives de l’Ajuntament del Masnou serà de
4, i es determinarà en funció del nombre de regidors/es que formin el Govern
municipal, d’acord amb el següent criteri: 1 dedicació exclusiva per cada tres
regidors o fracció.
b) L’alcaldia podrà optar per disposar de dedicació exclusiva o parcial, o bé
renunciar-hi en benefici d’algun dels regidors/es del seu consistori. En cap cas
aquesta dedicació exclusiva computarà als efectes del que s’estableix a l’apartat
anterior.
c) El Govern podrà optar per substituir una o més de les dedicacions exclusives per
dedicacions parcials, a raó de dues o més parcials per cada exclusiva, sempre
que la remuneració econòmica total corresponent a les dedicacions parcials no
signifiqui un augment superior al 40 % en relació amb la determinada per a les
dedicacions exclusives.
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I la segona té referència als imports que abans esmentava la regidora.
2. Modificar la proposta relativa a l’import de les retribucions corresponents a les
dedicacions exclusives i parcials, substituint la proposta del Govern per la següent:
•
•
•
•
•

Alcalde
Tinença d’Alcaldia
Tinença d’Alcaldia
Regidor/a delegada
Regidoria delegada

50.600 €
44.727,40 €
22.844,70 €
39.465,40 €
30.235,60 €

Dedicació exclusiva
Dedicació exclusiva
Dedicació parcial (50 %)
Dedicació exclusiva
Dedicació parcial (75 %)

I, si m’ho permet, explico el sentit de l’esmena, que s’ha presentat tard com l’anterior. Bé,
la primera, que és la que fa referència a la proposta de reduir el nombre de dedicacions
exclusives i parcials, es justifica amb dues raons. La primera, abans ja s’ha esmentat.
Des de l’any 2007 es va treballar conjuntament entre tots els grups municipals per
intentar arribar a una proposta consensuada pel que feia referència a les retribucions i
nombre de dedicacions exclusives i parcials del consistori del Masnou.
Un dels acords als quals es va arribar, pràcticament per unanimitat, va ser determinar el
màxim nombre de dedicacions exclusives que podia tenir l’Ajuntament del Masnou, que
es va establir en les quatre que esmentava la nostra esmena. Per tant, el nostre Grup
Municipal, amb la nostra esmena, intenta donar compliment a aquest acord. I la segona
raó és obvia: si reduïm el nombre de dedicacions exclusives i parcials es redueix la
despesa corresponent.
La segona esmena té relació directa amb el punt que hem debatut fa un moment i amb
les esmenes que hem presentat i que s’han rebutjat. De la mateixa manera que creiem
adient que es procedeixi a disminuir l’import a percebre pels regidors i regidores del
Masnou que no tenen establerta una dedicació exclusiva o parcial, entenem que també
cal reduir els imports proposats per als membres del consistori que sí que tenen aquestes
dedicacions. Hem elaborat la nostra proposta a partir de dos escenaris. El primer és el
que estableix la Llei de racionalització i sostenibilitat de les administracions locals, pel que
respecta a les retribucions màximes a rebre pels alcaldes en funció del nombre
d’habitants del municipi. I el segon és la plasmació de les recomanacions que fa
l’Associació Catalana de Municipis, que determina que sobre aquestes retribucions
s’haurien d’aplicar uns percentatges de reducció. Doncs bé, com he llegit anteriorment,
nosaltres proposem que el nombre de dedicacions no superi les quatre, potser en alguna
és substituïda per dos o més parcials, i també que els imports d’aquestes dedicacions es
redueixin entre un 5 i un 8 % en funció dels intervals econòmics que proposa l’Associació
Catalana de Municipis. Si aquestes dues esmenes prosperem, cosa en la qual confiem,
estarem parlant d’un estalvi per a l’Ajuntament de més de 360.000 € en quatre anys.
Gràcies.
El Sr. Jaume Oliveras
Alguna intervenció respecte a l’esmena presentada? Senyor de las Heras? Senyor Suñé?
El Sr. Ernest Suñé
Només per dir que no repetiré el que ja he dit abans, però va en la mateixa línia i
estalviaré a la gent tornar-me a escoltar una altra vegada. Gràcies.
El Sr. Jaume Oliveras
Senyora Miras.
La Sra. Sandra Miras
Nosaltres tampoc no ens volem repetir. Anirem en la mateixa línia també.
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El Sr. Jaume Oliveras
Senyor Avilés.
El Sr. Francisco Avilés
Sí, jo per explicar que no es votarà a favor de l’esmena, i principalment després d’una
explicació de vot de la proposta. Per a nosaltres és molt important que el 2007 s’arribés a
un acord de totes les forces polítiques en el qual es va distribuir la manera de regir les
dedicacions exclusives que hauria de tenir el Govern, marcant uns màxims, uns límits. Jo
crec que va ser fruit d’un acord, doncs, generós de totes les forces polítiques i que fins
ara s’havia regit més o menys amb més o menys fortuna. Jo crec que ens hauríem de
seguir regint per aquest acord. És clar, la proposta del Govern supera amb escreix allò
que en el seu dia es va pactar en aquest consistori i entenem que la proposta que fa el
nostre company d’ICV-EUiA-E és més racional, i el més lògic, com dèiem abans, també
suposa un estalvi o acabarà suposant un estalvi a l’Ajuntament. Gràcies.
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies. Senyora Folch.
La Sra. Sílvia Folch
Gràcies, senyor alcalde. Jo volia fer una petita intervenció abans de procedir a la votació,
per explicar una mica aquestes dedicacions que han estat qüestionades. Però abans
d’entrar en aquestes puntualitzacions, el que sí que m’agradaria recordar, que
segurament ho saben, és que sí que hi ha hagut rebaixes en aquestes quanties
d’aquestes dedicacions. Al 2007, un tinent d’alcalde/portaveu amb dedicació exclusiva
rondava els 51.000 €, al 2008 es va incrementar a 53.000 € i aquesta quantia continua el
2009, el 2010. És al 2011 quan baixa a 49.000 € i és al 2011, també, quan baixa a 48.000
€. Ara es pretén amb aquesta esmena que l’alcalde cobri menys que un regidor amb
dedicació exclusiva del 2007, no em sembla una proposta massa encertada.
Les dedicacions que nosaltres proposem són les necessàries per impulsar políticament
els principals eixos programàtics d’aquest mandat. I aquestes dedicacions que han de
complir tots aquests eixos surten d’un programa i d’un full de ruta que tenim, i que està
consensuat i, per això, tenim un Equip de Govern. Aquests eixos programàtics, als quals
ens referim, són nombrosos i us en voldria només mencionar alguns, com pot ser
fomentar el desenvolupament econòmic del nostre municipi, el seu entorn, fent del
Masnou un referent quant a l’emprenedoria, modernitzar els canals de comunicació,
potenciar la nova oficina de turisme, aprovar un Pla d’inversions per aquests quatre anys,
fomentar la cohesió social dels ciutadans i ciutadanes, avançar amb un Pla d’acció social
que eviti l’exclusió i faciliti els serveis públics, impulsar el Pla de pobresa zero, traient
administració laboral i amb les persones a través d’un insertor laboral, aconseguir que la
cultura es converteixi en un dels motors del nostre municipi, oferir actuacions de suport
als joves universitaris i un seguit de temes més; la millora de la qualitat dels nostres
espais públics mitjançant la inversió, el manteniment, voreres, executant petits projectes
que contribueixin a la millora de qualitat dels nostres carrers i places; fer una millora de
l’espai públic amb noves urbanitzacions, prioritzar actuacions, rehabilitar zones amb un
pla de xoc de millora de les voreres. És a dir, un seguit de qüestions que calen i són
necessàries, aquest impuls polític. Les dedicacions, tant exclusives com parcials de qui
les posseeix queden justificades per aquestes responsabilitats, que hauran d’assumir per
desenvolupar totes i cadascuna de les seves tasques, atenent exclusivament a les
càrregues de treball i a la responsabilitat dels càrrecs que s’ocupen. En aquest sentit, és
el Govern qui determina quines són les regidories que requereixen més impuls polític. I,
per tant, quines hauran de ser assumides per un regidor amb dedicació. Queda palès,
doncs, que hi ha d’haver un equilibri entre les responsabilitats programàtiques i les
retribucions dels càrrecs que les vetllaran, impulsaran, gestionaran, treballaran amb
eficiència i amb eficàcia, per assolir cadascun d’aquests reptes que ens hem marcat com
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a Equip de Govern. Hem de deixar enrere la demagògia política i reivindicar la gestió
política dels càrrecs públics. És a partir d’aquests eixos programàtics quan es determina
en quines regidories caldrà detenir la dedicació per portar a terme aquest mandat.
El Sr. Jaume Oliveras
Passaríem, si els sembla, a la votació de l’esmena.
El president sotmet a votació l’esmena presentada pel Grup Municipal d’ICV-EUiA-E.
Resultat: L’esmena presentada pel Grup Municipal d’ICV-EUiA-E queda rebutjada per 11
vots a favor, 5 vots en contra i 5 vots d’abstenció.
Votació:
Els grups municipals de C’s (3 regidors) i ICV-EUiA-E (2 regidors), hi voten a favor.
Els grups municipals d’ERC-AM-MES-AM (6 regidors) i CiU (5 regidors), hi voten en
contra.
Els grups municipals de la CUP-PA (2 regidores), PSC-CP (2 regidors) i PP (1 regidor),
s’abstenen.
El Sr. Jaume Oliveras
Ara passaríem al debat de la proposta, començaríem pel Grup del Partit Popular.
El Sr. Federico de las Heras
Gràcies, senyor alcalde. Bona tarda a tothom, consistori, veïns. Bé, jo m’he guardat una
mica pel final, per fer una mica d’explicació completa, perquè s’han tocat diferents temes i
sembla que estem redundant, en el fons, sobre el mateix. M’explicaré una miqueta més
endavant, després de la meva intervenció.
Bé, generalment el Partit Popular no ha tingut discrepàncies fonamentals pel que fa a la
configuració de l’Ajuntament, com hem votat anteriorment. La participació dels diferents
grups correspon a la regla de presència de vot proporcional. Al PP no som partidaris de
inferir en l’essència de la distribució de la gestió, com es configuren en aquest cartipàs les
àrees de Serveis Generals, Comunitat i Persones i Territori. Tampoc som partidaris
d’interferir en l’estructuració de l’Alcaldia, de qui pengen Promoció Econòmica i Turisme,
dos dels reptes pendents de desenvolupament al nostre municipi i que, al nostre parer,
l’anterior Equip de Govern ―abans CiU i ERC― no va gestionar amb la deguda velocitat,
intensitat i qualitat de gestió necessària, limitant-se a una gestió administrativa i, en
moltes ocasions, passiva. Bàsicament, creiem que qualsevol Equip de Govern té el dret i
el deure de plantejar la seva organització i funcionament d’acord amb els seus criteris i
els plantejats pel nostre alcalde corresponen a una lògica.
Hem fet un exercici de revisió d’anteriors actes i hem obtingut, també, dades referides a
les sessions de constitució del cartipàs d’anteriors exercicis. Concretament, dels anys
2003, 2007 i 2011, estan penjades dins de la web municipal, més enrere no les he pogut
trobar. Aquestes actes constitueixen un memoràndum del que han sigut els plens
extraordinaris de juliol d’aquests anys. I recullen diferents intervencions de persones que
avui són aquí, en circumstàncies totalment diferents, així com postures dels diferents
partits als quals representaven en el seu moment. L’anecdotari de les actes ―ho deixo
per als curiosos―, si és que han llegit les actes dels cartipassos municipals, poden
despertar algun interès, però sí que em quedaria amb dues de les línies de discussió
plantejades per posar de relleu unes dades que, des del meu punt de vista, conformen
una mala praxis de la gestió política municipal. En el nostre cas, una mala praxis al
Masnou. No he volgut entrar abans en la discussió de les retribucions econòmiques, des
del regidor a l’alcalde. Cada cartipàs les ha tingut i regidors que defensaven unes coses,
després van defensar el contrari, i avui ho podríem comprovar si féssim lectura
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d’aquestes actes. En tot cas, ho deixaré per a l’anecdotari, ja que és un clàssic on
cadascú ha plantejat una proposta i, amb els números i els excels, hi cap tot. Crec que la
figura del polític ha d’estar adequadament remunerada i, quan dic adequadament, dic
dignament remunerada, com també crec que qualsevol tipus de remuneració rebuda des
del càrrec públic no hauria de constituir una única opció d’ingrés de la persona que ho
rep, ja que les dependències econòmiques no són bones conselleres. Com comentava,
he anat revisant una sèrie de dades sobre els equips que han governat, com han estat
retribuïts i quantes persones s’han dedicat exclusivament a aquestes tasques. I les dades
no em quadren. No em quadren, ni pel volum del municipi, el Masnou té 3,3 km 2 i no ha
crescut, ni per l’evolució de la població. Al 2003 hi havia uns 21.000 habitants i avui
estem per sota dels 23.000, 22.700 l’any 2014. Són les dades que teníem. O sigui, un
creixement de població que tampoc justificaria el que ara explicaré. Tampoc el Masnou
ha tingut una implementació d’un teixit industrial o comercial de volum, ja que no ha
existit. Parlo que no hi ha hagut una activitat econòmica que hagi justificat un ajuntament
que gestioni les noves activitats. Per desgràcia no les hem tingut. El Govern que presideix
el senyor Oliveras en aquest Ple proposa i aprova, en la seva majoria, un total de
diverses dedicacions exclusives més personal eventual. Les dedicacions exclusives les
he sumat, quan un fa el 50 % compto mitja, quan és un 75 % li compto un 0,75, si no he
comptat malament són set, set dedicacions exclusives a més del cost més un persona
eventual que és qui farà tasques de suport a l’alcaldia.
El cost aproximat d’aquestes dedicacions està per sobre dels 300.000 €, més les
corresponents cotitzacions socials, que són, entre unes coses i altres, si no m’equivoco,
se’n van cap a un 40 % del que seria la massa salarial bruta total. Jo ho trobo un disbarat.
És legal, com ha comentat abans l’alcalde, LARSAL, què és la llei que regula les
exclusives dels ajuntaments i en permet, en ajuntaments com el Masnou, fins a deu. És
legal, però jo trobo que és un disbarat. Per això penso que no ens hem d’emparar amb el
que permet la llei sinó amb el que és necessari per al Masnou. No ens hem d’emparar
amb el que permet la llei per inflar càrrecs polítics a sou de l’Ajuntament com si fossin
funcionaris. Penso que no ho hem de fer. No ens hem d’emparar amb el que permet la
llei, en justificar una inflació de càrrecs i de diners per al ciutadà del Masnou. Inflació que
només s’explica per les exigències d’un ajustat pacte de govern i no per una necessitat
real i peremptòria per al municipi. Mirin, al 2003, si no he comptat malament, jo compto
les meitats, sumo les meitats i meitats, és una. Al 2003 hi havia quatre dedicacions
exclusives, amb un cost d’uns 156.000 €. Al 2007, n’hi havia 3,5, ha pogut variar durant el
mandat, amb un cost de 174.000 €; al 2011, cinc, amb un cost de 226.000 € i al 2015,
set, amb un cost de 323.000 €. L’explicació que he donat abans del creixement de
població no ho justifica. És a dir, serveis com a argumentari per veure que això no quadra
de cap de les maneres i hi pot haver alguna variació, com he comentat per algun canvi
d’alguna dedicació exclusiva, però els números base a l’inici de cada mandat són aquests
que he comentat. I jo penso, senyor Oliveras, que això vostè no ho hauria de permetre i
menys prorrogar. És una situació que crec que s’hauria de corregir i aquest Ajuntament
s’hauria d’ajustar al que és el seu personal polític dedicat en exclusiva a la gestió del
municipi, ajustada a uns números que abans eren molt inferiors. Gràcies.
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies senyor de las Heras. Senyor Suñé.
El Sr. Ernest Suñé
Gràcies. Moltes gràcies senyor alcalde. Bona nit de nou, bon vespre. Mantenim el discurs
que hem fet abans. Creiem indispensable que l’activitat política es vegi remunerada,
especialment per a les persones del Govern que s’obliguen a la política de forma
dedicada, ja sigui parcial o totalment. I, tot i que haguéssim estat d’acord plenament en el
manteniment de les dedicacions que van aprovar-se l’anterior mandat, que ja van
incrementar-se, no estem gens d’acord amb el nou increment que proposa el Govern, ja
que creiem que no està prou justificat. Com ja molt bé hem comentat, l’any 1999 hi havia
tres dedicacions, igual que al 2003; el 2007 n’hi havia quatre; al 2011 se’n van aprovar sis
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i ara pretenen aprovar-ne vuit. A més, nosaltres creiem que no hi ha una correlació, una
relació entre les dedicacions i els augments que percebran i les tasques a desenvolupar,
hi ha autèntiques i flagrants descompensacions en les càrregues de treball. És evident
que ha primat l’estratègia i el panxacontentisme que una autèntica visió de govern. No, i
això, senyor alcalde, crec que li llastrarà el mandat. Sort en tenim que, com vostè ha
manifestat ja recentment en alguna publicació comarcal, doncs, exercirà el càrrec les vinti-quatre hores del dia, serà una l’alcalde present en el dia a dia de l’Ajuntament i que el
seu tarannà és diferent i hi haurà un seguiment fil per randa del que passa durant el
mandat per part de l’Alcaldia que esperem que, a més de ser una gens velada crítica cap
a l’anterior alcalde, sigui una realitat i s’hi dediqui de debò. Ho esperem en positiu,
esperem que ho faci. Nosaltres no podem donar suport a aquesta proposta, que creiem
exagerada i totalment injustificada ―l’increment desmesurat de dedicacions― i per això li
manifesto que el nostre grup hi votarà en contra. Gràcies.
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies senyor Suñé. Senyor Fàbregas.
El Sr. Màxim Fàbregas
Gràcies, senyor alcalde. El nostre Grup també votarà en contra de la proposta, perquè el
Govern ha rebutjat les nostres dues esmenes i, com dèiem abans, el Govern haurà
d’explicar per què, en una situació de crisi com l’actual, augmenta el nombre de regidors i
regidores amb dedicació i, per tant, augmenta significativament la despesa per aquest
concepte. La regidora ha fet referència, la senyor Sílvia Folch, al fet que el nombre de
dedicacions és el que és, creu adient, per dur a terme el programa pactat amb CiU i ha
demanat que no es faci demagògia. Ha comentat també, per fer una comparativa, els
imports que es van acordar als anys 2007 i 2010, però s’ha descuida’t dir que la reducció
del 2010 es va produir a proposta del Govern municipal d’aquell temps ―PSC i ICVEUiA― i que es va proposar per fer-los solidaris amb la reducció que havia acordat el
govern Zapatero per als treballadors públics. I també amb les rebaixes salarials que
estaven patint la resta d’assalariats. En la nostra opinió, creiem que el que s’han
d’explicar són les veritables raons d’aquestes dedicacions exclusives i parcials. I algú ja
n’ha fet esment. Creiem que aquesta actitud del Govern, però bàsicament d’Esquerra
Republicana, que és qui té l’alcaldia posa de manifest que la principal raó perquè l’acord
de govern entre Esquerra i Convergència fos tan ràpid és perquè Esquerra Republicana
de Catalunya, contravenint el que havia estat la seva actuació des de l’any 2007 i a la
qual també feia referència el regidor del Partit Popular, ha aconseguit l’alcaldia a canvi de
comprar políticament Convergència amb quatre dedicacions, dues d’exclusives i dues de
parcials.
La votació d’avui posarà de manifest que el pacte de govern no ha estat un pacte en el
qual hagin primat els interessos del municipi i de la seva ciutadania, sinó que el que en
realitat ha pesat més han estat els interessos personals. En el cas d’Esquerra
Republicana de Catalunya, aconseguir l’alcaldia i un sou per a l’alcalde de 55.000 € i, en
el cas de Convergència i Unió, aconseguir quatre esglais per a quatre dels seus regidors i
regidores. Fa avui poc més de quatre anys, criticàvem Convergència i Unió perquè,
incomplint l’acord que abans he esmentat i per garantir l’alcaldia, va pactar amb Esquerra
Republicana augmentar el nombre de dedicacions a cinc. I, per tant, augmentant la
despesa en més de 31.000 € a l’any, sense comptar les despeses de Seguretat Social.
Avui hem de criticar Esquerra Republicana i el seu alcalde perquè també, per garantir
l’alcaldia, ha pactat amb Convergència i Unió que a l’augment acordat fa quatre anys ara
s’hi afegeixin més de 47.000 € l’any, exclosa la Seguretat Social. Ens preguntem, fent ús
de l’hemeroteca a la qual feia esment el regidor Federico de las Heras, on queden les
paraules de la portaveu d’Esquerra República fa vuit anys quan, en un Ple com aquest,
deia: Esquerra també ha votat en contra de les retribucions dels llocs de dedicació parcial
exclusiva, perquè per la mateixa raó que el punt anterior, el de regidors que no tenien
dedicació creuen exagerar l’increment de les retribucions. Creuen que cal informar ―deia
la regidora― els presents que les despeses per a les remuneracions per a tots els
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regidors i regidores seran de 462.000 € i que, segons la proposta d’Esquerra, serien de
44.721 € menys que ―afegia― es podrien destinar a cobrir alguna mancança del
municipi. Acabava dient que Esquerra se sentia decebuda, ja que en el primer Ple del
mandat i en un punt tant important com les assignacions econòmiques l’alcalde no havia
aconseguit trobar un consens amb els grups municipals. La proposta d’avui s’aprovarà,
significarà que, dels 462.000 € que es van aprovar fa vuit anys, passarem als 528.000 €.
On és, doncs, la coherència d’Esquerra Republicana pel que fa referència a les
retribucions municipals? Com pot ser que ara, en un moment de greu crisi econòmica,
com bona part dels consistoris cada dia surten als mitjans de comunicació, acorden reduir
les despeses per retribucions de regidors i alcaldes, Esquerra Republicana de Catalunya,
Convergència Democràtica de Catalunya i Unió Democràtica del Masnou adoptin una
decisió que va exactament en el sentit contrari? Creiem que hi ha raons suficients per
argumentar el nostre vot en contra. Gràcies.
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies. Senyora Miras.
La Sra. Sandra Miras
Sí, nosaltres tampoc no ens repetirem gaire, sí una mica. Volia dir que aquests sous dels
càrrecs electes ens semblen desproporcionats, i que nosaltres ens bellugaríem entre
648,60 €, que és el salari mínim interprofessional, i 2,5 vegades aquest salari.
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies senyora Miras. Senyor Avilés.
El Sr. Francisco Avilés
Sí, gràcies senyor alcalde. Bé, bàsicament m’afegeixo a molts dels comentaris que han
fet els meus companys de l’oposició perquè, en definitiva, crec que compartim la línia
argumentada en relació amb el rebuig que farem en aquesta votació els membres de
Ciutadans. Vull afegir un parell de coses. Ho dic perquè són curioses, abans ha sortit la
paraula demagògia, que ja sé que no anava dirigida en general a cap persona concreta,
però fixeu-vos en una cosa. Abans parlàvem que al 2007 es va fer un acord municipal
aquí, és a dir, aquí vam prendre aquella decisió de com regularíem les dedicacions
exclusives, vam posar uns màxims, uns límits, vam pensar una fórmula matemàtica, per
cada tres regidors de l’Equip de Govern que componguin tal, tindran una dedicació
exclusiva, es podran substituir, bé, vam arribar a un acord. Doncs ara resulta que per
saltar-se aquell acord, fan referència a una llei, a la qual ara també em referiré, que és la
Llei de racionalització i sostenibilitat de l’Administració local LARSAL, llei sobre la qual en
aquest plenari s’ha votat i s’ha manifestat i s’ha dit activament, precisament per les
persones entre d’altres que ara formen l’Equip de Govern, que era una llei que anava en
contra de l’autonomisme català, que era inconstitucional, que era il·legal, que anava en
contra de les competències locals, perquè envaïa aquelles competències i que no ens
permetia fer no sé quantes coses. Doncs ara resulta que és aquesta llei, que es tan
dolenta, i que de tan dolenta que és s’ha presentat recurs inconstitucional, que és la llei
que utilitza l’Equip de Govern per emparar l’augment de dedicacions exclusives. I ens diu,
és clar, és que la llei ens permet deu i hem agafat vuit persones que, en total, completes
serien set. Però és que la llei LRSAL, aquesta llei que fa uns mesos era el pitjor que
havien fet els legisladors espanyols des de fa molts anys, doncs ara aquesta llei és bona i
com que ens permet fins a deu, doncs n’agafem vuit. És clar, lògicament no ens agrada.
Després parlarem d’altres qüestions, però ja des d’aquest punt de vista el que no pot ser
és que aquesta llei serveixi per emparar una cosa que per a nosaltres no és de rebuig i,
per altra part, intentar carregar contra el Govern espanyol en relació amb aquesta invasió
de competències. I si la llei és dolenta per al municipi del Masnou, és dolenta per tot. No
pot ser que sigui dolenta per unes coses i per altres no sigui dolenta. Però és que, a més,
hi ha altres qüestions i comparteixo el que deien altres regidors.
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Jo no sé si realment a les regidories amb dedicació exclusiva hi posen molt d’èmfasi,
perquè tenen un cost molt elevat, lògicament, i ja s’ha parlat de números i després també
en faré referència, tenen un import elevat que suposa una càrrega financera per a
l’Ajuntament prou important. A vegades, quan nosaltres fem números per quadrar
pressupostos, se’ns fa difícil quadrar-los, se’ns fa difícil trobar partides on poder retallar,
on poder estalviar per mirar de fer totes aquelles coses que voldríem fer. Doncs en
aquesta partida podríem treure molts dels recursos que a vegades ens falten per a altres
qüestions. Jo no sé si realment això respon a la necessitat del municipi o respon a la
necessitat personal, doncs la conjuntura ha fet que Convergència i Unió o Esquerra
Republicana i Convergència i Unió hagin decidit repartir-se les àrees d’una manera i,
dintre d’aquest pacte, doncs, s’hagi també establert la necessitat personal d’alguns
regidors de tenir una dedicació que comporta un sou realment generós.
Tot i que nosaltres no ens posem tant en l’import del sou perquè hem donat suport a
l’esmena que ha presentat el nostre company d’ICV-EUiA, una esmena que no suposava
una rebaixa prou important, tampoc estàvem parlant des d’un 8 % a un 5 % de rebaixa,
és a dir, quan abans havíem rebaixat un 20 % per a la resta de regidors que no formàvem
part de l’Equip de Govern. És a dir, que no estàvem parlant d’una rebaixa prou important,
és a dir, per a mi no és tant l’import d’una dedicació exclusiva, perquè puc entendre que
els imports, a diferència del que diu la CUP, que marca uns límits segons el seu ideari
polític o com sigui, no, doncs nosaltres no posem tant el fil a l’agulla amb l’import, perquè
entenem que hi ha dedicacions exclusives que sí que estaran justificades pel seu volum
de feina, perquè requereixen una implicació personal del regidor quasi completa. Podríem
parlar de l’Alcaldia, que entenc perfectament que sigui una persona que hi estigui
dedicada vint-i-quatre hores al dia, i això seria recomanable per al bé del municipi. Hi ha
altres regidories que portaran Serveis Centrals, entenem que s’obre una etapa de molt
diàleg, que haurà de liderar lògicament una persona, és a dir, nosaltres no ens posem
tant en els imports sinó en la necessitat d’algunes dedicacions exclusives. Abans ens
deia: per justificar que el full de ruta o l’ideari ha marcat un ideari polític i volem impulsar
moltes coses. Em sembla perfecte, però la meva pregunta seria, és que els projectes
tècnics els redacten els regidors? Suposo que els redactaran els tècnics. És que
l’asfaltament dels carrers els faran els regidors, suposo que ho farà una empresa
contractada, és a dir, que potser donant ordres als tècnics de la casa, que són molt
qualificats, en tindríem prou i no caldria un regidor amb dedicació exclusiva que estigui a
sobre dels treballadors. Jo crec que hem de tenir prou confiança amb els treballadors per
donar les ordres idònies en cada moment i perquè els treballadors qualificats les portin a
terme i, per tant, ja et dic que no ho veig gaire justificat. En qualsevol cas, seran
lògicament ERC i CiU que ens expliquin, no sé si ara o quan toqui, perquè han considerat
que aquells regidors tinguin aquesta dedicació exclusiva, com ho poden justificar.
Nosaltres ja avancem que en serà difícil la justificació.
I, després, hi ha un component econòmic prou important. Segons els números que ens
van facilitar ahir a la Junta de Portaveus, resulta que la partida total ―és cert que és un
punt de l’ordre del dia que és posterior a aquest, que és el personal eventual―, però el
nostre Grup ha fet uns números i que, si sumem el cost, ara estem parlant de tot el
consistori. El cost que tindria tot el consistori per als ciutadans del Masnou més la
Seguretat Social, més la persona eventual, més la Seguretat Social de la persona
eventual significarien un cost, a partir d’ara, de 675.431 €. Mentre que fins ara aquest
cost, tenint en compte la partida de tots els sous i salaris dels regidors, els vint-i-un
regidors més la Seguretat Social que correspon, més la persona eventual, és a dir, el
càrrec de confiança que hi havia abans més la Seguretat Social del càrrec de confiança
que hi havia abans, eren 585.822 €. Això representa un 15 % de pujada, que són 90.000
€ l’any. Si això ho multipliquem per quatre significaria que a partir d’ara els ciutadans del
Masnou... Esperem i desitgem que els èxits d’aquest Govern siguin la hòstia; però és que
han de ser la hòstia perquè seran 360.000 € més, és a dir, no valdrà qualsevol èxit. Seré
molt exigent amb els èxits que ens vagin explicant o amb els avenços que ens vagin
explicant, perquè, en fi, en definitiva, ho estan cobrant per avançat.
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Deia que és prou important perquè significa un augment del 15 %, si a això hi afegim,
com hem parlat abans, que els regidors que no formen part de l’Equip de Govern tenen
diguéssim congelades o han mantingut l’import que estaven cobrant des de fa vuit anys,
significa que si el total avui és d’un 15 % vol dir que la partida corresponent a l’Equip de
Govern ha pujat entorn al 30 %, que es diu ràpidament, però és massa important com per
justificar políticament aquella postura. Per tant, entenem un augment de totes aquestes
partides que representin 90.000 € a l’any d’entrada no està justificada, d’entrada entenem
que hi ha altres necessitats al municipi per cobrir amb aquests diners i que, per tant, el
nostre Grup no pot donar suport a aquesta proposta. Lamentem que, bé, un acord de
plenari que s’havia arribat en el seu moment, fruit de l’esforç de tots, s’hagi tornat a
incomplir, s’hagi agafat una llei estatal que, fins ara, s’agafava amb pinces i esperem i
desitgem realment que, perquè no, en els propers mesos, quan es vegi realment la de
dedicació d’aquests regidors, és o no la idònia per les tasques que hauran de realitzar,
perquè en definitiva ara comencen, es pugui veure reflectit en una proposta alternativa
per part de l’Equip de Govern que rebaixi aquelles regidories on vegi que realment les
necessitats no són les que ara mateix es pressupostaven. Gràcies.
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies, senyor Avilés. Senyora Folch.
La Sra. Sílvia Folch
Sí, gràcies. Bé, no em voldria repetir, amb el que ja he comentat prèviament respecte
perquè aquest Equip de Govern considera que calen aquestes dedicacions. Els
arguments i les justificacions crec que han sigut les coherents. Aquest Equip de Govern,
evidentment, no asfaltarà, tenim tècnics; però el que sí que farem serà donar impuls.
Aquest Equip de Govern estarà a sobre de totes aquestes qüestions que calen tirar
endavant en aquests quatre anys en els quals ens hem marcat aquests eixos
programàtics. M’agradaria tornar a insistir en el fet que en aquests darrers mandats les
retribucions de dedicacions exclusives sí que han anat a la baixa. Les dedicacions, que
en total són set i no vuit, vull incidir que són justificades, per les responsabilitats que
cadascú d’aquest Equip de Govern ha d’assumir per tirar endavant aquests reptes. I,
evidentment, que s’atenen a les càrregues de treball, no a les persones sinó a les
càrregues de treball, a les feines que cada regidor haurà de fer durant el seu mandat. I es
que aquest Equip de Govern aposta per la dedicació, aposta per una dedicació exclusiva
de cadascun dels seus membres, per tirar endavant tots aquests eixos programàtics. I ha
quedat palès, entenc jo, que hi ha d’haver un equilibri entre les responsabilitats que
portem endavant i les retribucions d’aquests càrrecs que hem de desenvolupar. Gràcies.
El Sr. Jaume Oliveras
Gràcies, si els sembla passaríem a la votació.
Resultat: Aprovat per majoria absoluta, per 11 vots a favor i 10 vots en contra.
Votació
Els grups municipals d’ERC-AM-MES-AM (6 regidors) i CiU (5 regidors) hi voten a favor.
Els grups municipals de C’s (3 regidors), CUP-PA (2 regidores), ICV-EUiA-E (2 regidors),
PSC-CP (2 regidors) i PP (1 regidor) hi voten en contra.
11. Aprovació personal eventual
La Sra. Sílvia Folch Sánchez, regidora delegada de Recursos Humans, fa un resum de la
proposta, la qual, literalment, diu el següent:
Un cop celebrades, el passat dia 24 de maig, les eleccions locals convocades mitjançant
Reial decret 233/2015, de 30 de març, i constituït el nou Ajuntament derivat del seu
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resultat el dia 13 de juny, resulta necessari procedir, en conformitat amb el que disposa
l'article 89, 104 i 104.bis.1.d) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del
règim local, aquest darrer en la redacció donada per la Llei 27/2013, de 27 de desembre,
de racionalització i sostenibilitat de l’Administració local (LRSAL); en concordança amb
els articles 304 i 305 de Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya; així com en concordança amb
l’article 12 de l'Estatut bàsic de l'empleat públic, aprovat per Llei 7/2007, de 12 d'abril, a la
determinació del nombre, característiques i retribucions del personal eventual d'aquest
Ajuntament, pel seu posterior nomenament mitjançant el corresponent decret de
l'Alcaldia.
Per tot això, aquesta Alcaldia, en compliment del que disposen els preceptes esmentats,
proposa, al Ple de l’Ajuntament, l’adopció dels acords següents:
Primer. Determinar el nombre, les característiques i les retribucions del personal eventual
d'aquest Ajuntament en els termes següents:
Número Denominació

Dedicació Retribucions

1

Ordinària

Cap Gabinet Alcaldia

42.353,20 €

Segon. La dedicació ordinària implicarà el compliment de la jornada laboral de 37,5 hores
setmanals, i la incompatibilitat per a la percepció d'hores extraordinàries, havent d'estar a
disposició de la Corporació en qualsevol moment en què sigui requerit, i comportarà que
el desenvolupament d'aquest lloc de treball sigui compatible amb una altra activitat en el
sector públic o privat, prèvia concessió de la corresponent autorització de compatibilitat.
Tercer. La descripció del lloc de treball de cap de Gabinet de l’Alcaldia és la següent:
Funció: Coordinació del Gabinet de l’Alcaldia, i en especial tindrà les atribucions
següents:






Coordinar la secretaria personal de l’Alcaldia, l’agenda, les relacions amb la
ciutadania, i les institucions.
Supervisar els actes protocol·laris i activitats relacionades amb l’Ajuntament.
Coordinar i supervisar la informació i la comunicació tant amb els mitjans de
comunicació com amb les noves tecnologies.
Impulsar i coordinar les polítiques de participació ciutadana.
I, en general, totes aquelles funcions de caràcter similar que li siguin atribuïdes per
l’alcalde/essa-president/ta.

Quart. Les retribucions anuals brutes d'aquest personal s'abonaran en catorze pagues,
prorratejades en dotze pagues de periodicitat mensual i dues corresponents a les pagues
extraordinàries de juny i desembre, i es revisaran anualment en la mateixa proporció que
es revisin les retribucions de la resta de personal al servei de l'Ajuntament.
Cinquè. Les despeses a les quals es refereix l’apartat anterior s’imputaran a la partida
pressupostària que per la seva naturalesa correspongui, dintre del pressupost d’aquest
Ajuntament per a 2015.
Sisè. Publicar aquest acord al tauler d’anuncis de l’Ajuntament, a l’e-Tauler, al Butlletí
Oficial de la Província i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, en compliment del
que disposen els articles 104.3 de la Llei 7/85, de 2 d'abril, reguladora de les bases del
règim local, i 304.3 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text
refós de la Llei municipal i de règim local a Catalunya.
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El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies, senyora Folch. Hi hauria alguna intervenció per part dels grups
municipals, senyor Suñé.
El Sr. Ernest Suñé
Gràcies, senyor alcalde. Bé, avanço que el nostre Grup hi votarà en contra. Estem
d’acord que l’alcalde disposi d’una persona de suport, un càrrec de confiança,
exactament igual que han tingut els altres governs i altres alcaldes que l’han precedit a
vostè. La diferència, però, és que la persona que han designat és una professional de
l’Ajuntament que va promocionar recentment amb un càrrec que ja al seu dia vam
argumentar que era de gran responsabilitat. Nosaltres no volem entrar en la idoneïtat de
la persona, que és una qüestió que li correspon a vostè, senyor alcalde; però sí que
creiem que el fet d’escollir una persona tècnica qualificada de l’Ajuntament suposarà una
pèrdua sensible per a l’organigrama municipal, mentre no quedi coberta aquesta plaça,
fet que vetllarem perquè això es produeixi al més aviat possible. El Govern, a més,
proposa que aquesta plaça tingui una dotació salarial de més de 42.000 €. El nostre Grup
creu que l’increment salarial no s’ajusta a les tasques a realitzar o, si més no, no hem
rebut suficient informació per poder valorar les tasques que realitzarà. L’any 2007
aquesta plaça era dotada, es va dotar de poc més 29.000 €, vostès l’any 2011 ja van
incrementar-ne la dotació en 6.000 €, arribant als 35.600 €, i ara pugen fins als 42.300 €,
7.000 € més. El nostre Grup no creu oportuna ni la situació d’estrès al departament, on
fins ara la nova cap de gabinet desenvolupava la seva tasca, i tampoc veiem justificat
l’increment salarial, motiu pel que ja hem avançat que el nostre Grup hi votarà en contra.
Gràcies.
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies. Senyor Fàbregas.
El Sr. Màxim Fàbregas
Gràcies, senyor alcalde. El nostre Grup també hi votarà en contra. No perquè posem en
dubte la idoneïtat de la persona triada, sabem i coneixem la seva tasca i tenim tota la
confiança que respondrà segurament abastament els desitjos i les funcions que li
encarregui l’alcalde. Sí que és veritat que, com deia el regidor socialista que m’ha
precedit la paraula, quan hem vist la descripció de les tasques només hem trobat una
diferència, que és el tema de participació ciutadana. Desconeixem si, efectivament,
aquest Govern apostarà per, com deia la regidora, impulsar, impulsar i impulsar la
participació ciutadana fins a tal punt que això justifiqui un increment d’un 18 % en el salari
respecte al que percebia l’anterior cap de Gabinet. Per tant, com que entenem que
aquest augment salarial en absolut està justificat amb l’augment de càrregues de treball,
tot i reiterar la nostra confiança en la persona proposada i, a més a més, està d’acord
amb el criteri que s’hagi triat un treballador de l’Ajuntament, això és una cosa per la qual
creiem que s’ha de felicitar l’Alcaldia, no ha anat a buscar a fora el que tenim a casa.
Entenem que l’augment proposat és desproporcionat i per aquesta raó hi votarem en
contra.
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies. Senyora Miras.
La Sra. Sandra Miras
Sí, nosaltres tampoc compartim la quantia, 42.353,20 € anuals, ―al nostre parer és
desproporcionada― amb la qual es vol retribuir aquest càrrec. En la legislatura anterior
per aquesta mateixa feina el sou era de 35.533,26 € amb un alcalde a temps parcial. Des
de la CUP el Masnou ens preguntem si la nova retribució pot ser una indemnització a
42

Acta del Ple de l'Ajuntament del Masnou

Sessió núm. PLE2015000009

9 de juliol de 2015

l’ombra per a la persona que haurà de deixar la seva feina per començar aquesta nova
tasca. I, alhora, ens genera dubtes, que el Govern haurà d’aclarir pel que fa a les tasques
reals d’aquest lloc de treball. També si es mantindrà la plaça del lloc de treball que
aquesta persona, que era treballadora de l’Ajuntament, abandonarà, si es contractarà
algú per cobrir-la i per esclarir també què hagués costat indemnitzar-la del seu lloc actual
per després contractar-la en aquesta nova tasca. També volem exigir que s’acompleixin
els drets laborals d’aquesta persona, en concret pel que fa a les hores de dedicació
setmanals, els descansos, les vacances i la conciliació personal i familiar.
El Sr. Jaume Oliveras
Senyora Miras. Senyor Avilés.
El Sr. Francisco Avilés
Sí, gràcies senyor alcalde. Bé, per manifestar que Ciutadans rebutjarà la proposta, també
pel que han dit els meus companys. Principalment per l’import, lògicament no posem en
dubte la capacitat, la necessitat d’aquella plaça; però, sobretot, posem en dubte l’import.
També vull recordar la justificació que van fer l’Equip de Govern d’aquella època, que era
el mateix, però donant la volta per entendre’ns, de fa quatre anys a l’hora de justificar
aquest increment salarial respecte la mateixa figura que hi havia al 2007 i al 2011. Al
2011 se’ns va dir: aquesta senyora que farà aquestes tasques ve d’una administració,
que treballa en aquella administració i té un salari, que era el que es va fixar, de trenta i
pico euros l’any i, per tant, entenem que el que no podem és demanar-li que vingui i que
se li rebaixi el seu sou. I, per tant, se li va igualar el sou que portava o que venia cobrant
d’aquella administració en la qual treballava. Ens va semblar un criteri positiu i que podia
ser, que es podia tenir en futures ocasions, en properes ocasions, i es deia que el nostre
Grup no es fixarà tant en l’import sinó en la coresponsabilitat entre aquell import, la
necessitat, la idoneïtat i la capacitat de la persona. Per tant, entenem que no hi cap
document que justifiqui un import tan elevat com el que es pretén dotar en aquesta
partida, que són 42.353 € més 13.786 € de Seguretat Social. Podríem haver agafat el
criteri que és el que estava cobrant a l’Ajuntament i, per tant, se li igualés aquell sou,
perquè en definitiva el que no volem tampoc és que perdi aquella capacitat econòmica o
aquell poder adquisitiu. No era la nostra intenció, però entenem que no està justificat per
res aquest increment de retribució. Primer per la retribució que estava cobrant fins ara i
segon perquè de les tasques encomanades, com deia el meu company Màxim Fàbregas,
doncs, no sembla que hi hagi més tasques encomanades, excepte les que ja s’han dit,
que justifiquin aquest augment de la partida. Gràcies.
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies, senyor Avilés. Senyora Folch.
La Sra. Sílvia Folch
Gràcies, senyor alcalde. Bé, doncs, per contra de totes les opinions que fins ara s’han
manifestat, nosaltres sí que creiem que les retribucions han d’anar d’acord amb les
càrregues de treball. I sí que creiem que la cap de Gabinet tindrà una càrrega tal que serà
mereixedora d’aquesta retribució que li hem fixat. Perquè la retribució no ve només
condicionada per les funcions, que s’incrementen i que ara tornaré a explicar, sinó també
per aquesta dedicació tan ordinària, tant dintre de la seva jornada de treball com fora
d’aquesta jornada de treball. Aquesta disponibilitat d’exercir aquesta feina fora d’aquest
horari normal de treball i de dur-les a terme amb total disponibilitat. Cal remarcar en
aquest sentit que a les funcions a exercir, a més de les que correspon a un cap de
gabinet, s’incorporen una sèrie de tasques que hauran de fer i que, per contra, no
estaven desenvolupades per anteriors caps de gabinet, com pot ser la coordinació i la
supervisió de tota la comunicació, com pot ser l’impuls i la coordinació de les polítiques
de participació ciutadana des de la vessant més institucional o, fins i tot, l’impuls a la
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transparència, entre d’altres, que seran pròpies de les tasques que assumirà la cap de
gabinet.
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies, si els sembla passaríem a la votació.
Resultat: Aprovat per majoria absoluta, 11 vots a favor, 9 vots en contra i 1 vot
d’abstenció.
Votació
Els grups municipals d’ERC-AM-MES-AM (6 regidors) i CiU (5 regidors) hi voten a favor.
Els grups municipals de C’s (3 regidors), CUP-PA (2 regidores), ICV-EUiA-E (2 regidors) i
PSC-CP (2 regidors) hi voten en contra.
El Grup Municipal del PP (1 regidor) s'absté.
El Sr. Jaume Oliveras
No havent-hi més punts a l’ordre del dia, al tractar-se d’un Ple extraordinari, doncs, ara
finalitzaríem aquest Ple. Només, si em permeten, només una petita reflexió com a
alcalde. Aquest alcalde serà exigent amb els membres de l’Equip de Govern, l’exigència
amb la feina, l’exigència amb la dedicació; per tant, serà un Govern que es dedicarà a
fons a la tasca municipal, que continuarem mantenint el diàleg amb l’oposició com hem
tingut fins ara. Evidentment, continuarem amb totes les reunions que calgui conjuntes i
bilaterals per anar intentant, en els propers plens, arribar als màxims acords possibles.
Això amb els grups municipals de l’oposició i amb el conjunt de la ciutadania.
I, si els sembla, volia convidar-los a assistir al festival de curtmetratge que en aquests
moments s’està fent a la platja del Masnou, al Fascurt. Moltes gràcies i bona nit.
L’alcalde aixeca la sessió de la qual, com a secretari general, estenc aquesta acta i la
certifico a l’efecte que en quedi constància degudament, la qual firma el president amb
mi.
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