Acta del Ple de l'Ajuntament del Masnou

Sessió núm. PLE2015000010

23 de juliol de 2015

Acta del Ple de
l'Ajuntament del
Masnou

ACTS1006

Sessió ordinària
23 de juliol de 2015
Inici: 20.00 h
Final: 00.40 h
Lloc: sala de sessions de l'Ajuntament
Núm. PLE2015000010

Acta del Ple de l'Ajuntament del Masnou

Sessió núm. PLE2015000010

Assistència
President:
Sr. Jaume Oliveras i Maristany, alcalde (ERC-AM-MES-AM)
Tinents i tinentes d’alcalde:
Sra. Noemí Condeminas Riembau, tinenta d’alcalde primera (CiU)
Sra. Sílvia Folch i Sánchez, tinenta d’alcalde segona (ERC-AM-MES-AM)
Sr. Eduard Garcia Gebani, tinent d’alcalde tercer (CiU)
Sr. Ricard Plana i Artús, tinent d’alcalde quart (ERC-AM-MES-AM)
Regidors:
Sra. Neus Tallada i Moliner, regidora (ERC-AM-MES-AM)
Sr. Joaquim Fàbregas i Sagué, regidor (ERC-AM-MES-AM)
Sr. Albert Alfaro i Giró, regidor (ERC-AM-MES-AM)
Sr. Jordi Matas Claramunt, regidor (CiU)
Sra. Meritxell Blanch Daura, regidora (CiU)
Sr. Romà López Bolart, regidor (CiU)
Sr. Francisco Avilés Salazar, regidor (C’s)
Sra. Stella Parodi Barriga, regidora (C’s)
Sr. Joan Fontcuberta Tort, regidor (C’s)
Sra. Sandra Miras i Martínez, regidora (CUP-PA)
Sra. Laia Noy i Oliveras, regidora (CUP-PA)
Sr. Màxim Fàbregas Añaños, regidor (ICV-EUiA-E)
Sra. Elena Crespo Garcia, regidora (ICV-EUiA-E)
Sr. Ernest Suñé Nicolás, regidor (PSC-CP)
Sra. Mònica González Huerva, regidora (PSC-CP)
Sr. Federico de las Heras Garrido, regidor (PP)

secretari general:
Sr. Gustau Roca Priante

ACTS1006

Interventora:
Sra. Josefa Dolores Ribes Ginestar

23 de juliol de 2015

Acta del Ple de l'Ajuntament del Masnou

Sessió núm. PLE2015000010

23 de juliol de 2015

La presidència obre la sessió, s’hi despatxen els assumptes inclosos en l'ordre del dia
tramès juntament amb la convocatòria i s’hi adopten els acords següents.
1. Informacions i comunicacions de l'Alcaldia
El senyor Jaume Oliveras i Maristany informa dels punts següents:
Festa Major
El dia 26 de juny va començar la Festa Major de Sant Pere amb l’escenificació del fil
conductor de la festa sota el lema Terra, Mar i Foc. Tres cercaviles de torxes acompanyades
dels grups de percussió del poble van acompanyar les tres àmfores dels tres elements que
van convocar les tres nimfes ―presentades en un espectacle de música, dansa, acrobàcies
i pirotècnia― i el pregó de la Festa Major. Fins al 29 de juny, festivitat de Sant Pere, es van
desenvolupar més de 70 activitats, totes amb gran èxit de públic i gran acceptació.
Campanya de donació de sang
El dia 28 de juny, dins dels actes de la Festa Major, va tenir lloc la campanya de donació de
sang, organitzada per l’Ajuntament i el Banc de sang i teixits. Una unitat mòbil es va situar a
la pl. Ramón y Cajal i va atendre totes les persones que es van apropar per donar sang. La
participació va ser molt alta: es van superar les xifres dels darrers dos anys en un 28 %
aproximadament.
Taller i espectacle de corsaris a la platja d’Ocata
El dia 29 de juny la platja d’Ocata acollia el darrer dia d’activitats de Festa Major, duent a
terme un taller adreçat als infants on aquests varen poder disfressar-se i viure tot
d’aventures relacionades amb el fascinant món dels pirates i corsaris; a la tarda es va fer
l’espectacle dels corsaris, amb la companyia Xip Xap, que va tenir molta participació de
famílies. Amb aquest espectacle es va gaudir d’una iniciativa on s’involucraven els tres
elements del lema d’aquesta Festa Major: la Terra, el Mar i el Foc.
Regidoria d’Ensenyament. Reunions
El dia 2 de juliol la Regidoria d’Ensenyament va mantenir una reunió amb tots els directors
de les escoles públiques i concertades d’educació infantil, primària i ESO, amb motiu del
canvi de regidora i del final de curs. Així mateix, i juntament amb la Regidoria de
Manteniment i Paisatge, es va reunir amb els directors de les escoles públiques d’educació
infantil i primària per tractar assumptes relacionats amb el manteniment dels centres
educatius. El mateix dia, es va reunir amb la Comissió de Garanties d’Admissió per assignar
casos de preinscripció fora de termini i assignacions pendents.
El dia 7 de juliol, a l’EBM Sol Solet, va tenir lloc la darrera sessió del Consell Escolar de Sol
Solet del curs 2014-2015. En la reunió es van tractar assumptes relacionats amb el calendari
del curs 2015-2016, amb la reunió informativa de noves famílies per al proper curs, amb les
propostes de la representant de mares i pares de l’EBM i amb la festa dels 10 anys de Sol
Solet, entre d’altres. El mateix dia, a l’EBM La Barqueta, va tenir lloc la darrera sessió del
Consell Escolar de La Barqueta del curs 2014-2015. En la reunió s’hi van tractar assumptes
relacionats amb el balanç del curs 2014-2015, amb la preparació del curs 2014-2015 i amb
la festa de fi de curs i el sopar de germanor, entre d’altres.
El dia 10 de juliol, a l’EBM La Barqueta, es van trobar les famílies de l’alumnat de l’EBM per
celebrar el final de curs amb un sopar de germanor. Les famílies de l’EBM La Barqueta van
celebrar el final de curs amb un sopar i uns tallers infantils i familiars preparats pel claustre.
El dia 11 de juliol, a l’EBM Sol Solet, va tenir lloc la festa dels 10 anys de Sol Solet, que va
obrir les seves portes l’any 2005.
La festa va començar amb la benvinguda per part de la directora de l’EBM. Posteriorment, la
regidora d’Ensenyament, Meritxell Blanch, i el Sr. Alcalde, Jaume Oliveras, van agrair
l’assistència i participació de les famílies per celebrar aquests 10 anys. A les 18.30 h, pares,
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mares, nens i nenes van poder gaudir de l’espectacle infantil Cançonetes, de la companyia
Rah-Mon. A les 19.30 h es va servir xocolata i coca de forner per berenar. La festa es va
allargar fins a quarts de nou.
La celebració, a més de comptar amb la presència de l’alcalde i la regidora d’Ensenyament,
també va comptar amb la tinenta d’alcalde primera i coordinadora de l’Àrea de Comunitat i
Persones, Noemí Condeminas, així com amb els exregidors d’Ensenyament Carme Giol i
Màxim Fàbregas, i l’exalcalde Eduard Gisbert.
Programa Els matins de TV3 a la platja d'Ocata
El dia 3 de juliol, el programa Els matins de TV3 va ser a la platja d'Ocata, al davant del
baixador de Renfe. Al llarg del matí, el magazine televisiu va fer connexions en directe des
del municipi. La primera va servir per mostrar els tres productes típics de la localitat (les
masnovines, les galetes de barco i la botifarra de pilota), així com per parlar amb
l’encarregat del servei de prevenció, salvament i socorrisme de les platges del municipi, la
Creu Roja. L’altra connexió va tenir com a protagonistes els campions mundials de tennis
platja, i també es va fer una demostració de bubble football. L’última connexió prevista, que
incloïa l’actuació musical del grup d'Oriol Padrós, no es va poder dur a terme per problemes
tècnics aliens a l’Ajuntament; tot i així, l’actuació musical es va dur a terme per a tots els
assistents a la jornada, que va comptar amb la participació de la ciutadania per poder
transmetre a tots els telespectadors el tarannà del municipi i l'experiència de ser a la platja.
Diverses regidories de l’Ajuntament, coordinades pel Departament de Comunicació, van
treballar per fer possible aquesta visita.
Concerts entitat Ancora Crew
Els dies 3 i 4 de juliol, l’entitat Ancora Crew va portar a terme, amb la col·laboració de la
Regidoria de Joventut, un festival de música hardcore “Ankla Fest 2015”. Aproximadament
unes 3.000 persones han participar en aquest festival, un acte on van gaudir famílies en
horari de tarda i joves i adults en horari de nit.
Cal destacar que tant els participants com l’organització han avaluat el festival molt
positivament i estan engrescats a tornar a treballar en un nou projecte per a l’any 2016.
III Nit Flamenca de Luz del Alba
El dia 4 de juliol, l’entitat Luz del Alba va oferir la seva tradicional Nit Flamenca amb
activitats relacionades amb la música i el ball flamenc a les Pistes Esportives Pau Casals
durant la nit.
AKONGA: XIII Fascurt, Festival de Curtmetratges del Masnou
Entre els dies 9 i 11 de juliol es va celebrar el XIII Fascurt, una nova edició de la mostra de
curtmetratges organitzada per l’entitat Akonga. Amb una acollida molt bona del públic, el
Fascurt va oferir una selecció dels millors curts del panorama audiovisual i va atorgar els
premis de la secció Ficció, Animació i Undercurt als següents realitzadors: Patrícia Font
(Barcelona), amb Café para llevar; a Cèsar Díaz (Madrid), per Zepo i Toni i Juanlu Ruiz
(Barcelona), amb Te desconozco. El públic va escollir Nada SA com a millor curtmetratge,
de Caye Casas i Albert Pintó (Barcelona).
GRUPDART.CAT: exposició col·lectiva de pintures
El dia 11 de juliol, el GRUPDART.CAT va inaugurar el seu local al carrer Àngel Guimerà
amb una exposició de pintures d’artistes de diferents procedències, des d’Alemanya fins al
Masnou. L’exposició es podrà visitar fins al 7 d’agost.
Swing a la plaça d’Ocata
El 19 de juliol, l’entitat Ple de Swing va omplir de música i ball la plaça d’Ocata amb la seves
periòdiques convocatòries de ballades populars que tenen lloc cada tercer diumenge de
mes.
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Espai Escènic Ca n’Humet
Els dies 4 i 5 de juliol el Grup Escènic Rauxa va presentar, a l’Espai Escènic, la seva última
producció: una comèdia protagonitzada per Josep Ducat i Josep A. Fernández (JAF) i
dirigida per Francesc Fàbregas.
La setmana del 6 al 12 de juliol, l’Espai Escènic Ca n’Humet va acollir diferents activitats de
diverses entitats com Can Targa, el festival de fi de curs de l’escola de dansa del Club de
Tenis Masnou amb l’Associació de dansa del Masnou i l’activitat paral·lela del Fascurt, 20
anys escac, una selecció dels millors curts de l’Escola Superior de Cinema i audiovisuals de
Catalunya.
Casal Fakaló
El dia 6 de juliol, va començar l’inici del Casal FAKALÓ, activitat que finalitzarà el proper 31
de juliol.
TALLERS DE DINAMITZACIÓ
Aquests són els tallers de dinamització per a joves que s’han realitzat a Ca n’Humet durant
el mes de juliol:
El dia 6 de juliol: Cuina sense pares, organitzat per la Regidoria de Salut Pública i Joventut
amb la col·laboració de la Diputació de Barcelona.
-

El dia 7 de juliol: Cosmètica natural
El 14 de juliol: Taller d’espelmes d’estiu
El 16 de juliol: Taller Cuina creativa: Dips
El 17 de juliol: Taller de Capoeira Sessió 2
El 18 de juliol: Taller Jornada de jocs de taula moderns.

Ple de Riure
El dia 18 de juliol va finalitzar el Festival Internacional de Teatre Còmic Ple de Riure. De nou,
aquesta iniciativa va tornar a tenir el suport explícit del públic del Masnou i dels visitants,
com ho va demostrar la gran afluència de públic que hi va haver a totes les representacions.
Entre els dies 14 i el 18 de juliol, les places i la platja del municipi es van omplir de propostes
de circ i de teatre còmic. A més a més, l’Espai Escènic Ca n’Humet va acollir, la nit del dia
16, l’espectacle de Tortell Poltrona Post-Clàssic, que va rebre l’ovació d’un públic emocionat
per haver viscut un dels moments més emotius del festival.
El pallasso Pep Callau i la seva banda, els Pepsicolen, van ser els encarregats d’obrir el
festival, amb la cercavila pel mercat setmanal i el Mercat Municipal. La capacitat
d’improvisació i d’animar el públic de Pep Callau de nou va fer evident la raó per la qual és
un convidat habitual del Ple de Riure. Ja en marxa el Festival, també va ser ovacionat per
part del públic l’espectacle del Circ Los, a la plaça de Marcel·lina de Monteys.
El dia 17, van començar els espectacles de platja, i ja des de l’inici els dos espais marcats
per al Festival van acollir una gran afluència de públic, que va batre els rècords del Ple de
Riure. Es va rebre una reacció entusiasta per part del públic després de l’actuació de la
Companyia del Foc, l’última nit del Festival. El col·lectiu d'artistes residents al Masnou,
LACAM, van ser els encarregats de tancar el Festival fins a la propera edició, i van tornar a
demostrar que tenen l’admiració i l’estima del públic masnoví. Durant la nit del mateix dia
també es va fer el lliurament de premis del Concurs d'aparadors a les tres botigues que van
resultar guanyadores: Centpeus (primer premi), Can Rac (segon premi) i 4colors (tercer
premi).
Sorteig participació ciutadana del Consell de la Vila
El dijous 23 de juliol, a les 19 h, a la sala capitular de l'Ajuntament, es coneixeran els
membres que han de formar part del Consell de la Vila que han de ser escollits mitjançant
sorteig públic realitzat per la secretaria i ratificat pel Ple de la corporació. Del sorteig sortiran
escollides fins a 5 persones representants d’associacions veïnals del municipi inscrites al
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Registre d’Entitats Municipals (REM), fins a cinc persones representants d’altres entitats
municipals inscrites també al Registre d’Entitats Municipals (REM) i fins a cinc persones
representants de la ciutadania a títol individual, amb segmentacions per franges d’edat. En
aquest darrer cas, opten a ser escollides totes les persones del Masnou que tinguin entre 18
i 67 anys.
2. Donar compte dels decrets d'Alcaldia
El secretari general dóna compte de la relació de decrets, tramitats electrònicament, que van
del número 635, de data 15 d'abril de 2015, al número 1.285, de data 17 de juliol de 2015.
El Ple en resta assabentat.
3. Modificació del pressupost número 10/2015 per crèdit extraordinari
Els punts 3 i 4 de l’ordre del dia es tracten conjuntament.
El senyor Jordi Matas Claramunt, regidor delegat d’Hisenda, llegeix la proposta següent:
Fets
En sessió plenària extraordinària del dia 11 de desembre de 2014, es va aprovar el
pressupost 2015, amb l’annex de les inversions.
El 9 de juliol de 2015, s’ha presentat al departament d’intervenció la sol·licitud de modificació
per crèdit extraordinari del capítol 6. Aquest increment en el pressupost del capítol 6 està
finançat amb baixa del mateix capítol 6, per tant no es veu alterat el pressupost inicial.
Des del departament d’intervenció s’emet informe número 66/2015.
Fonaments de dret
L’article 177 del Reial decret legislatiu 2/2004 de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós
de la Llei reguladora de les hisendes locals s’estableix la possibilitat de dur a terme
expedients de modificació de pressupost per crèdit extraordinari.
L’Art.52.2 f) i 114.1 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 estableix que l’aprovació de la
modificació del pressupost per crèdit extraordinari és competència del Ple de l’Ajuntament
per majoria simple.
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa.
En virtut de tot el que s’ha exposat, es proposa al Ple de la corporació l’adopció dels acords
següents:
PRIMER. Aprovar la modificació pressupostària del pressupost 2015, per crèdit extraordinari
número 10/2015, el qual a nivell de capítols és el següent:
CRÈDIT EXTRAORDINARI NUM 10/2015
CAPÍTOL 6 INVERSIONS REALS

187.500,00

Les anteriors despeses es financen a partir de la baixa d’aplicacions pressupostàries de
capítol 6:
CAPÍTOL 6 INVERSIONS REALS

-187.500,00
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SEGON. Exposar l’acord de la modificació anterior pel termini de quinze dies a la Intervenció
municipal de l’Ajuntament, mitjançant un edicte al BOP i als taulers d'anuncis de la
corporació a l’efecte d'examen i possibles reclamacions dels interessats. Aquest acord es
considerarà definitiu si no s’hi presenten reclamacions en contra durant el termini d’exposició
pública, i entrarà en vigor en l’exercici al qual es refereix, quan s’hagi complert el que
disposen l’article 112.3 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i
l’article 169 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós
de la Llei reguladora de les hisendes locals."
4. Modificació del pressupost número 11/2015 per suplement de crèdit
El senyor Jordi Matas Claramunt, regidor delegat d’Hisenda, llegeix la proposta següent:
Fets
En sessió plenària extraordinària del dia 11 de desembre de 2014, es va aprovar el
pressupost 2015, amb l’annex de les inversions.
El 9 de juliol de 2015, s’ha presentat al departament d’intervenció la sol·licitud de modificació
per suplement de crèdit. Aquest increment en el pressupost del capítol 6 està finançat amb
baixa del mateix capítol 6, per tant no es veu alterat el pressupost inicial.
Des del departament d’intervenció s’emet informe número 67/2015.
Fonaments de dret
Atès que en l’article 177 del Reial decret legislatiu 2/2004 de 5 de març, pel qual s’aprova el
Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals s’estableix la possibilitat de dur a
terme expedients de modificació de pressupost per suplement de crèdit.
Vist que l’Art.52.2 f) i114.1 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 estableix que l’aprovació de la
modificació del pressupost per suplement de crèdit és competència del Ple de l’Ajuntament
per majoria simple.
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa.
En virtut de tot el que s’ha exposat, es proposa al Ple de la corporació l’adopció dels acords
següents:
PRIMER. Aprovar la modificació pressupostària del pressupost 2015, per suplement de
crèdit número 11/2015, el qual a nivell de capítols és el següent:
SUPLEMENT DE CRÈDIT NÚM 11/2015
CAPÍTOL 6

INVERSIONS REALS

152.500,00

Les anteriors despeses es financen a partir de la baixa d’aplicacions pressupostàries de
capítol 6:
CAPÍTOL 6 INVERSIONS REALS
- 152.500,00
SEGON. Exposar l’acord de la modificació anterior pel termini de quinze dies a la Intervenció
municipal de l’Ajuntament, mitjançant un edicte al BOP i als taulers d'anuncis de la
corporació a l’efecte d'examen i possibles reclamacions dels interessats. Aquest acord es
considerarà definitiu si no s’hi presenten reclamacions en contra durant el termini d’exposició
pública, i entrarà en vigor en l’exercici al qual es refereix, quan s’hagi complert el que
disposen l’article 112.3 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i
l’article 169 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós
de la Llei reguladora de les hisendes locals."
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El Sr. Màxim Fàbregas
Gràcies, senyor alcalde. Nosaltres, com vam fer a la comissió informativa, demanaríem que
tots dos punts quedessin sobre la taula. Perquè el públic ho entengui, per si no ho ha entès
amb la lectura que ha fet el regidor, del que es tracta és de la proposta del Govern de
modificar algunes de les partides del pressupost d’inversions que es va aprovar per
unanimitat fa set mesos. Llavors, ara el que el Govern planteja, un nou Govern però format
per les mateixes forces polítiques que van votar-hi a favor fa set mesos, és algunes de les
actuacions suprimir-les, afegir-ne de noves i, en algun altre cas, modificar els imports
d’algunes de les previstes. Nosaltres, que podem estar d’acord amb algunes de les noves
propostes d’actuació, creiem que aquesta no és la forma de plantejar-les, ni aquest és el
moment més idoni. Perquè estem a menys de quatre mesos d’iniciar la discussió del
pressupost municipal per a l’any 2016, que és quan creiem que això s’hauria de debatre. I
tampoc compartim la necessitat de suprimir ni modificar cap de les actuacions que es van
aprovar per unanimitat, com deia abans, fa set mesos, sense que prèviament s’hagi produït
una anàlisi ni un debat conjunt per part de tots els grups que vàrem contribuir a la seva
aprovació. Per tant, per aquestes dues raons demanem que els punts quedin sobre la taula.
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies senyor Fàbregas. Respecte a la intervenció del senyor Fàbregas de la
retirada d’aquests dos punts, hi hauria alguna intervenció per part de la resta de grups?
El Sr. Jordi Matas
A veure, nosaltres presentem aquests punts avui per les alçades de l’any i per no haver-se
pogut iniciar les inversions que es van aprovar en el seu dia per manca de crèdit. Al tenir ara
el crèdit i a les alçades de l’any en què estem, veiem la necessitat d’actuar d’acord amb els
mesos que ens queden, i per això hi ha aquesta modificació.
El Sr. Màxim Fàbregas
Gràcies, breument. No entenem l’argument que utilitza el Govern, perquè ha disposat de set
mesos per signar el crèdit i si no ha pogut fer en set mesos algunes de les actuacions que
es plantegen ara tampoc es podran dur a terme abans que finalitzi l’any 2015. Per tant, jo
crec que és una excusa de mal pagador, amb tot el respecte.
El Sr. Jaume Oliveras
Molt bé, si li sembla passaríem a la votació de la proposta del Grup Municipal d’Iniciativa de
retirada del punt 3 i 4 de l’ordre del dia.
El president sotmet a votació que el punt 3 i 4 es retirin de l’orde del dia.
Resultat: Es desestima la proposta per 14 vots, 2 vots a favor i 5 vots d’abstenció.
Votació:
El Grup Municipal ICV-EUiA-E (2 regidors) hi vota a favor.
Els grups municipals d’ERC-AM-MES-AM (6 regidors), CiU (5 regidors) i C’s (3 regidors) hi
voten en contra.
Els grups municipals de la CUP-PA (2 regidores), PSC-CP (2 regidors) i PP (1 regidor),
s’abstenen.
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El Sr. Jaume Oliveras
Molt bé, doncs, rebutjada la proposta i, per tant, continuem el debat del punt 3 i 4 i ara
donaríem la paraula als diferents grups municipals. Comencem pel Grup Municipal del Partit
Popular, senyor de las Heras. Té raó el senyor Suñé, el senyor Suñé ha presentat una sèrie
d’esmenes, primer debatríem les esmenes i després continuaríem el debat. Endavant,
senyor Suñé.
El Sr. Ernest Suñé
Bé, bona tarda. Una puntualització: les presenta el Grup Municipal del PSC, jo en el seu
nom. Gràcies.
Nosaltres, els socialistes, hem presentat esmenes sobre els canvis que el Govern proposa a
les inversions i que donen peu a les modificacions pressupostàries que hem parlat aquí ara.
El nostre grup vol que el Govern tingui en consideració les següents observacions.
Primer, que, com ja s’ha comentat aquí, les inversions van ser aprovades l’11 de desembre
passat amb una majoria absoluta dels vots dels electes. Per tant, es tractaria de trobar el
màxim possible de consens perquè els canvis tinguin suport.
Que moltes de les modificacions fan referència a projectes dels quals es desconeix la més
mínima informació tècnica i valoració econòmica, motiu pel qual caldria acompanyar la petita
memòria tècnica d’una descripció detallada de les obres o millores que el Govern pretén
realitzar. I que la participació de l’oposició no pot limitar-se només a la votació, crec que cal
una comissió, fer un seguiment de les millores de les obres que es puguin aprovar.
Nosaltres, al marge d’aquesta intervenció, fem unes esmenes que afecten diferents partides.
La primera seria, no llegiré el xurro de dades de la partida, llegiré directament el títol que es
diu:
Reforma accessos i entorn del camp de futbol Masnou, que està dotada amb 162.500,00 €.
Nosaltres creiem oportuna la reforma dels accessos al camp de futbol i a mi ―ja li ho he
comentat, senyor alcalde― m’hagués agradat que la idea hagués estat meva; per tant, vull
felicitar-los, però creiem que aquesta reforma ha d’acompanyar-se d’una solució definitiva
també per a la riera que passa junt als edificis del passatge Sistrés i el camp de futbol. La
proposta d’actuació mínima al que seria la riera nosaltres la tenim valorada en 100.000 €, tot
i que entenem que podria definir-se ara un projecte executiu amb un cost d’uns 10.000 € que
permetés més endavant, doncs, incorporar els costos als propers pressupostos.
També estimem que l’amplitud de l’espai del qual estem parlant, estem parlant de la casa
dels masovers, que serà enderrocada per permetre, des del pont de Rosa Sensat, accedir al
camp de futbol del Masnou. L’amplitud d’aquest espai permetria ubicar-hi el Casal dels Tres
Barris, per dir un nom, atesa la centralitat d’aquest espai, amb els diferents barris que es
beneficiaran de la mesura, doncs, com són el carrer Amadeu I, Bell Resguard i Rosa Sensat.
El nostre grup creu que cal dotar aquest espai d’una solució definitiva. Ens agradaria que fos
una obra i una obra de qualitat com els Vienesos, però entenem que possiblement ara,
econòmicament, no sigui el moment i acceptaríem una solució transitòria com la ubicació de
la instal·lació bàsica preconstruïda com la que proposa el Govern en aquest lloc. Aquesta
solució vostès la valoren en 30.000 €.
Per tot això, demanem un increment d’aquesta partida en 40.000 €, que es nodrirà de
l’absorció de l’increment de 30.000 € previst per a la partida de Millores Bell-Resguard, que
està barrejada, i els 10.000 € restants haurien de cobrir-se amb romanents de tresoreria.
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La nova denominació i la dotació pressupostària d’aquesta partida seria Reforma d’accessos
i entorn camp de futbol el Masnou, Casal dels Tres Barris i projecte d’arranjament Riera
Sistrés amb 202.500,00 €, seria la primera esmena.
La segona, que té una vinculació directa amb la que acabo de llegir, és la que vostès
plantegen de Millores zona Bell-Resguard. Vull recordar que era una partida que ja estava
pressupostada i que vam aprovar aquí amb 50.000 €, i vostès la doten amb 30.000 € més
per a aquest casal. Nosaltres creiem que cal desvincular-la estrictament del Bell-Resguard
perquè és, entenem tots, un casal per als barris, i posar-la a l’altre lloc si que és possible.
També tenim una partida de reparacions camí Ral que vostès la doten amb 20.000 €. Per a
nosaltres, vist l’estat del camí Ral en molts dels seus trams, a nosaltres se’ns fa difícil pensar
que amb aquest import es puguin arranjar totes i cadascunes de les necessitats d’aquest
espai.
Llavors voldríem fer, primer, un increment de la dotació pressupostària, conèixer també
quines són les reparacions, els elements que volen reparar, per si podem incorporar-hi
alguna cosa més, i tenir en compte que es tracta d’una obra en què s’haurà de fer una gran
inversió, perquè el camí Ral, el tenim, al Masnou, una mica deixat.
La partida Millores d’accessibilitat que estava dotada amb 125.000 € i que vostès la
traslladen, nosaltres entenem que el motiu de trasllat a la partida és per millorar
l’accessibilitat a una part de la platja i, per tant, no seria ―diguérem― un canvi que no
tingués sentit, però sí que creiem que cal tenir una partida de millores d’accessibilitat. El
Masnou és un poble que té unes limitacions d’accessibilitat importants i creiem que cal tenir
aquesta partida. Ni que estigués en aquests moments dotada amb un import no com aquest,
però el que sí que creiem és que necessitaríem tenir un pla, una visió més general del que
cal al Masnou pel que fa a accessibilitat. Llavors, nosaltres demanaríem que des del Govern
s’encetés un pla director de millora urbana en tres fases: que tingués una fase de diagnosi,
una proposta i una aplicació que permetés iniciar les reformes d’accessibilitat al poble a llarg
termini. Estem parlant d’un pla que es doti econòmicament de 500.000 € anuals i un pla de
llarga durada de cinc, deu, vint anys ―el que calgui― per arranjar el Masnou definitivament.
I, evidentment, amb el vistiplau i el compromís de tots els partits de donar continuació a
aquest tema. Gràcies.
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies. Senyor Matas.
El Sr. Jordi Matas
Gràcies, senyor alcalde. Referent als dos primers punts, de la forma d’accessos i entorn al
camp de futbol, vincular-ho amb el segon, que és millores de la zona Bell-Resguard, la
proposta políticament l’entenem i estaríem d’acord a posar-hi un sol nom. El que passa és
que per qüestions comptables els epígrafs són de diferents punts i, per tant, no ho podem
ajuntar. Tot i que el projecte podem dir que és un projecte que abasta aquest nom de
reformes d’accessos i camp de futbol del Masnou, Casal de barri i Projecte arranjament
riera, el nom del projecte podria ser aquest, però sempre hi haurà partides diferents per les
actuacions específiques de les partides a efectuar.
Per a nosaltres, per tant, mantindríem la separació dels dos imports: una partida de 162.500
€ i una altra de 80.000 €, que sumen una actuació conjunta de 242.500 €; però sí que volem
expressar la nostra voluntat de donar solució als veïns del passatge Sistrés i de la Riera. Per
tant, enfocaríem, de cara al proper pressupost, l’estudi a partir d’ara de poder arribar a cobrir
aquesta riera i mantindríem llavors els dos imports. L’únic que canviaríem és la partida que
fa referència als 80.000 €.
Proposaríem canviar el nom i fer adequació zona Bell-Resguard i casal dels tres barris per
donar una visió més amplia a tota aquella zona, que estem parlant del carrer Amadeu I, la
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zona del Rosa Sensat i tot el que és Bell-Resguard. Per la part de la tercera esmena,
reparacions camí Ral, mantindríem l’import dels 20.000 € que ara tenim localitzat en una
llista d’actuacions; per això, posem aquest import perquè sabem quines actuacions hem de
fer front d’ara cap a final d’any i estem d’acord que hem d’actuar a tota aquesta zona i, per
tant, hem de veure els propers anys quines actuacions hi hem de fer. I lligo això amb el quart
punt, que és el de millores d’accessibilitat, on havíem retirat l’import de 125.000 €, el que
nosaltres proposem és mantenir un import de 20.000 €, que són les actuacions que tenim
previstes que podem realitzar a final d’any a millores d’accessibilitat. Restaríem, per tant, a
la partida de pas soterrat de 237.500 €, que havíem dit que passaria a ser de 212.500 €. Per
tant, hi restaríem 20.000 € del que havíem proposat de pas soterrat al carrer Brasil per poder
mantenir aquesta partida viva. I millores d’accessibilitat serien 20.000 €. I també li agafo el
compromís, esperem que vostè agafi el compromís o nosaltres ens exposem, que és com
molts partits havíem manifestat en la campanya electoral, que volíem proposar una sèrie
d’inversions durant els propers anys i, per tant, nosaltres estem disposats a establir aquests
imports en els propers, de dir quina necessitat hi ha segons un estudi i que, per tant, en els
propers pressupostos tinguem aquestes actuacions amb la millora dels carrers i de les
voreres per facilitar tot el que és la mobilitat dels nostres ciutadans. Per tant, la proposta
final, el punt número 3 quedaria amb el mateix import i de la proposta número 4, que és el
suplement de crèdit, en lloc de ser l’import final de 152.500 € el que es belluga, quedaria per
un import de 132.500 € perquè mantindríem els 20.000 que hi hauria.
El Sr. Jaume Oliveras
Molt bé, senyor Matas. Senyor Suñé.
El Sr. Ernest Suñé
Gràcies, senyor alcalde. Moltes gràcies, senyor Matas, per la seva explicació. A veure si ho
he entès bé. De la primera partida que jo proposava, que era la reforma i l’entorn del camp
de futbol i a la qual incorporem els 30.000 € pel Casal dels Tres Barris, el Govern el que està
disposat és a iniciar un estudi en aquests moments amb els serveis tècnics, o com sigui, per
al soterrament de la riera i valorar-la. Per tant, tindríem que del tema de la riera, des dels
serveis tècnics municipals, en faríem un estudi i una proposta per, fins i tot, incorporar-la a
propers pressupostos. Que per al Casal dels Tres Barris no preveuen el bescanvi de partida,
però sí que incorporarien la denominació Millora zona Bell Resguard i Casal dels Tres
Barris. Que de les reparacions del camí Ral ajunten reparacions de camí Ral i millores
d’accessibilitat i la doten amb 20.000 € per a la previsió d’arranjament. És això? Ho he entès
bé? Sí, 20.000, sí, sí 20.000 en comptes d’incrementar 10.000 com demanava jo, i que
quedés en 30.000. Mantenen vostès la de 20.000 i, en canvi, la de millores i accessibilitat
que havia quedat eliminada s’incrementa en 20.000. Val, molt bé. A veure, a nosaltres,
d’entrada, ens satisfà, no és de màxims però està força bé. Ens satisfà la solució i només el
que demanaríem és poder incidir en els elements a millorar, ja sigui de la via pública ―come
la solució de la riera Sistrés, si us plau, quan més aviat doni les instruccions als serveis
tècnics municipals perquè comencin a analitzar quin tipus de solució s’hi pot fer― o de la
resta d’inversions, sobretot les que corresponen al tema de millores de Bell-Resguard.
Tinguin en compte les demandes dels veïns, les prioritats dels veïns en les millores. I, pel
que fa al casal de barri, que tinguin en compte totes les persones a les quals volem
beneficiar amb aquest casal, que són les persones de tots els barris. Nosaltres ens donem
per satisfets amb la proposta del Govern. Gràcies.
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies, senyor Suñé. Per tant, quedarien incorporades les esmenes transaccionades
i ara obriríem el torn de paraula als grups municipals. Senyor de las Heras.
El Sr. Federico de las Heras
Sí, gràcies senyor alcalde. De fet, els modificacions que es plantegen avui amb aquestes
dues modificacions de crèdit corresponen a inversions que ja es van acordar anteriorment.
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De fet, ens satisfà que es faci un incís especial amb el tema del casal de barri, ja que és un
tema que vam plantejar des del Partit Popular a l’anterior Equip de Govern i vam recollir un
compromís per escrit de l’anterior alcalde, que és un tema que ara es miraria de tirar
endavant, amb la qual cosa pensem que és una proposta que, en el seu moment, vam posar
sobre la taula i, mica en mica, ha anat rodant, prenent forma i agafant compromisos polítics
―encara que no siguin nostres perquè no governem―, però bé, ja ens sembla bé, perquè
és un tema que beneficiarà els veïns. El direccionament de les modificacions de crèdit, en
principi, són les més gruixudes i que corresponen ―creiem― a partides que són molt més
cares, com el tema del camp de futbol i els accessos, el tema de la millora del soterrament
del carrer Brasil, la carretera, el tema de la policia. Penso que són millores que modifiquen el
plantejament que vam fer nosaltres, però milloren en uns aspectes, és a dir, en conjunt
beneficien tots els ciutadans. No hi ha més diners per fer més coses, però amb els que hi ha
s’ha redireccionat d’alguna o altra forma. No han comptat amb nosaltres per fer aquestes
propostes. Aquestes propostes han sortit a proposta de l’Equip de Govern, no les han
consensuat, però tampoc posarem pals a les rodes per tirar-les endavant, perquè pensem
que és un benefici per al conjunt dels ciutadans del Masnou. Gràcies.
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies, senyor De las Heras. Senyor Suñé.
El Sr. Ernest Suñé
Moltes gràcies, senyor alcalde. Bé, com ja he dit abans, estem parlant de les inversions que
van ser aprovades l’any passat; per tant, el Govern, arribat el moment, ha decidit fer el
bescanvi d’algunes inversions. Nosaltres hem incidit en unes esmenes que creiem que
milloren i aclareixen alguns punts. Per tant, nosaltres estem molt satisfets i hi votarem a
favor, avancem que votarem a favor de la proposta.
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies, senyor Suñé. Senyor Fàbregas.
El Sr. Màxim Fàbregas
Moltes gràcies, senyor alcalde. Bé, doncs, per discrepar dels dos grups que ens han
precedit en la nostra intervenció, el nostre vot serà negatiu.
I ho serà perquè, com he dit abans, ni estem d’acord amb el procediment ni tampoc amb el
contingut de les propostes que es posen a debat.
Primer, perquè reiterem que una bona part de les actuacions que es plantegen com a noves
es podrien incorporar com a inversions en el pressupost de l’any vinent.
En segon lloc, perquè, si alguna de les actuacions proposades, el govern, les considera
urgents, com podria ser el cas dels 15.000 € que es planteja destinar a la millora de la
instal·lació de la calefacció de l’escola Ocata ―actuació que el nostre grup comparteix―, si
alguna altra necessita més dotació, com és el cas del pas soterrat del carrer Brasil, que
també compartim, es podia haver procedit a una modificació del pressupost per aplicació de
romanents de tresoreria, sense haver de modificar les partides inicialment aprovades.
Hem al·lucinat en escoltar el portaveu del Govern en el sentit que acceptava parcialment
una esmena del Partit Socialista i que el pas soterrat del carrer Brasil, per al qual primer
s’havien pressupostat 150.000 € i que després el Govern havia decidit que s’havien d’invertir
232.000 €, ara s’ha encongit i només seran 212.500 €. Això sembla l’estira i arronsa. Ens
agradaria saber, que el regidor d’Hisenda ens expliqués, quina part del projecte es veurà
afectada per aquesta modificació a la baixa de pràcticament un 10 %.
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En tercer lloc, el nostre vot serà negatiu perquè, algun regidor ja ho ha esmentat, la
informació que acompanya la proposta és totalment insuficient i es limita a una descripció
d’una o dues línies per a cada partida que es proposa crear, modificar o suprimir, sense que
s’hi hagin incorporat, com també es deia, memòries tècniques valorades que, almenys,
haurien servit ―al Govern no ho sé, però a nosaltres sí― per saber si els imports proposats
estan o no ajustats i evitarien el que ja va passar fa uns mesos amb l’aparcament del carrer
Segarra, que tots recordarem, que va veure més que duplicat el pressupost inicial proposat
pel Govern anterior de CiU i ERC.
També tenim seriosos dubtes sobre tres de les propostes que es plantegen:
La primera és la millora dels vestidors de la Policia Local, que sembla que es farà sacrificant
la substitució de les finestres, que era la intervenció prevista inicialment. Si és aquest el cas,
el nostre grup és partidari que es facin les dues actuacions dins una única proposta, la qual
cosa, a més de millorar sensiblement les condicions de treball de la Policia Local, podria fins
i tot permetre una reducció de costos en agrupar les dues actuacions en un únic projecte.
La segona ―també s’hi ha fet referència en alguna intervenció― és la intenció del Govern,
de donar compliment a un compromís electoral de l’alcalde amb alguns veïns de Bell
Resguard, d’ubicar un equipament o instal·lació bàsica amb usos cívics a l’espai de BellResguard. Sabem que és un compromís electoral d’ERC, que en el seu programa l’equipara
―molt agosaradament entenem nosaltres― als equipaments de Vienesos, Ca n’Humet i El
Casinet. Desconeixem l’abast del projecte i, per tant,se’ns fa molt difícil valorar si és o no
una actuació prioritària, tot i que nosaltres creiem que n’hi ha moltes altres que haurien de
passar pel davant. A més, si l’equipament fos necessari, no creiem que el lloc on es proposa
ubicar-lo sigui el més adient, ja que és un espai lliure públic i, per tant, hi ha una restricció
quant a la superfície a ocupar amb una construcció i, probablement, també es podria produir
un ús urbanístic no compatible. També ens genera dubtes el pressupost destinat a l’actuació
total. No creiem que amb 80.000 € es pugui fer una intervenció digna en l’espai lliure de Bell
Resguard, que és una proposta que el nostre grup va plantejar i que es va aprovar per
50.000 € i, a la vegada, instal·lar un equipament digne i amb les condicions mínimes
necessàries perquè el seu ús pugui satisfer les necessitats del barri.
La tercera intervenció que ens genera molts dubtes és la del nou accés al camp de futbol pel
carrer Rosa Sensat. Creiem que aquesta és una proposta que s’hauria d’analitzar molt
acuradament abans de decidir si s’executa o si no es fa. Per altra banda, la seva realització
podria comportar l’enderrocament de l’actual edifici que, nosaltres creiem que
convenientment remodelat, probablement seria un equipament excel·lent per al conjunt de
veïns i veïnes de la zona.
A més, aquesta obra comporta l’eliminació abans del tot i ara, de menys de 20.000 €, una
partida que era la de millora de l’accessibilitat de 125.000 €, que el nostre grup entenia que
tenia sentit si es dedicava a millorar les calçades i les voreres del Masnou que estan molt
necessitades. Per tant, tot i que la proposta que es fa per part del Govern respecta les cinc
actuacions d’inversió que va presentar ICV-EUiA, cosa que no fa amb les propostes que van
plantejar altres grups, el nostre grup no pot donar suport a la proposta perquè la considera
precipitada, poc treballada i perquè preveu algunes actuacions que ens generen molts
dubtes respecte de la seva necessitat i contingut. Gràcies.
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies. Senyora Miras.
La Sra. Sandra Miras
Sí, nosaltres considerem que ens manca informació per donar suport a algunes d’aquestes
modificacions. Voldríem tenir algun estudi tècnic que en justifiqués la necessitat, ens balla
molt l’equipament cívic a la zona del Bell Resguard, que no podem dir que no sigui
necessari, però sí que caldria tenir un informe tècnic que justifiqués aquesta inversió, volem
recordar que l’Ajuntament ja té espais de la seva propietat en desús.
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De la mateixa manera que no estem d’acord amb una millora ni reforma dels vestidors de la
Policia Local, ja que al Poliesportiu, que també és un equipament municipal, el personal
porta tota la vida sense vestidors i, quan parlo de personal em refereixo, en aquest cas, del
servei de neteja i del servei de manteniment, homes i dones que necessiten dutxar-se en
acabar la seva feina i que l’única temporada que van tenir vestidor va ser un espai que es va
habilitar a la zona de vestidors de minusvàlids, on compartien vestidors homes i dones, un
vestidor mixt que, a més a més, en cas que hi hagués un usuari minusvàlid a la dutxa, ja no
es podia utilitzar perquè aquesta també era compartida amb els minusvàlids. Aquests van
ser els dies més gloriosos que van tenir en matèria de vestidors, ja que des de l’any 2009,
un cop posada en funcionament la nova sala tècnica del poliesportiu, com que aquesta sala
és ubicada al lloc on es canviaven, van perdre l’espai. Al febrer del 2010, es fa la certificació
d’aquesta obra, es dóna per finalitzada sense que ningú hagi previst on serà el vestidor del
personal. A l’actualitat, el servei de manteniment utilitza, de dilluns a divendres, un vestidor
que és per a àrbitres, però no tenen vestidor els dissabtes i els diumenges, que també
treballen.
El divendres s’han d’endur tota la seva roba i les seves coses, perquè el cap de setmana hi
ha partits de bàsquet i de futbol i els àrbitres necessiten l’espai. En el cas del servei de
neteja, que tampoc té vestidor, comparteix vestidor amb les dones usuàries del gimnàs amb
dutxes compartides, fet que comporta que tu, com a treballadora, t’hagis de dutxar amb les
abonades.
D’altra banda, les monitores i els monitors de la piscina, que si que tenen vestidor, és
exactament el mateix, sense cap tipus de reforma des que es va fer la piscina l’any 1985, fa
30 anys. Quants anys fa que es van fer els vestidors de la policia? Menys de 30, per això, en
aquest cas, aquests vestidors no compleixen ni les mínimes condicions d’habitabilitat, no
tenen finestres, ni cap tipus de ventilació des de l’any 2009, ni calefacció, la dutxa no té ni
mampara, no hi ha pressió d’aigua, el vàter no té llum, però és que no n’ha tingut mai.
Mirin, nosaltres no som gaire “pijas”, però els asseguro que tot plegat és un desastre, a
banda de no complir cap tipus de normativa de seguretat. De fet, no hi ha ni sortida
d’emergència, és que, de fet, tampoc no entenem com hem pogut arribar fins aquí, sense
complir cap tipus de normativa en matèria de seguretat i d’higiene en el treball. Pensem que
haurien de repensar-se de manera molt seriosa aquesta qüestió i prioritzar els vestidors del
personal, que són més prioritaris, que, a més, haurien d’estar adaptats. Els demanem, si us
plau, que s’ho repensin i, si us plau, que facin una visita al Poliesportiu i demanin veure
aquests vestidors al mateix personal que els utilitza ―els de la neteja, de manteniment i de
piscina― i que els preguntin quant temps fa que estan amb aquesta situació i, si algú hi vol
anar amb mi, jo el puc acompanyar i, si a algú li va molt malament anar-hi, tinc unes
fotografies, que no és el mateix que veure-ho en directe, però que també valen per fer-se
una idea i les tinc a disposició de qui vulgui veure-les.
És veritat que el regidor Matas ha parlat amb mi, de fet diverses vegades i, a més a més
avui mateix, m’ha dit que aquests vestidors estan previstos en la segona fase de les obres
del poliesportiu; però, de fet, el que s’acaba de començar ara són els ciments de la primera
fase i, per a la segona, encara no tenim ni el finançament. Jo vaig parlar amb vostè
d’aquests vestidors fa exactament quatre anys. Llavors, em va dir que això s’arreglaria, 4
anys! Les treballadores utilitzen la instal·lació cada dia, cada dia, no ens podem creure que
no li importi a ningú! Nosaltres el volem creure. Volem creure el que ens diu, perquè el
nostre objectiu és que això s’arregli.
Una altra cosa és que, vista la memòria explicativa de les modificacions per a les inversions
del 2015 de totes les altres modificacions, no hi tenim res a dir i, en principi, hi estaríem
d’acord.
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies, senyora Miras. Senyor Avilés.
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El Sr. Francisco Avilés
Sí, gràcies senyor alcalde. Bona nit a tothom. Primer volia anunciar el vot favorable del
nostre grup en aquestes dues propostes que es presenten a plenari. Principalment, a veure,
no vull ser reiteratiu, però és cert que alguna cosa hauré de dir que els meus companys que
m’han precedit també han dit. Són les propostes el que es pretenen modificar, són propostes
d’inversions que en el seu dia van ser aprovades per unanimitat. Aquest regidor era part
d’aquell consistori i va aprovar, també, aquestes propostes. Enteníem que, per contra del
que deia el nostre company Màxim Fàbregas, que bé, que aquestes noves inversions
podrien ser positives per al municipi i era millor no demorar-les, es podrien haver finançat
amb romanent de crèdit o amb suplement de crèdit d’altres partides. Nosaltres no érem
partidaris d’aquesta opció, som més partidaris d’avaluar aquestes noves futures propostes
d’inversions que es faran en els propers anys en aquest Ajuntament, valorar-les en proposta
de pressupost que es presentarà a finals d’aquest any, entenc, perquè entri en vigor al
principi del 2006. En definitiva, el que no volem és sobrecarregar les finances de
l’Ajuntament destinant romanents de tresoreria que es podrien destinar a altres qüestions,
que ja arribarà el moment de decidir-ho.
També ens hem reunit amb veïns afectats d’algunes d’aquestes actuacions i tots ens han dit
que les veien amb bons ulls, les tenen ben valorades i, per tant, nosaltres ―algunes de les
quals també les teníem en programa electoral― era difícil que diguéssim que no. Les
millores del lloc de web municipal, que ningú n’ha parlat però que són poques, és una
actuació per a nosaltres preferent, perquè volem apostar per la modernització electrònica de
l’Ajuntament i, lògicament, parteix per la modernització del web municipal, que és la primera
cara visible que rep qualsevol ciutadà quan es vol adreçar a l’Ajuntament i, per tant, era un
actuació que enteníem correcta.
La del camp de futbol també consideràvem que era una cosa o és una actuació que s’ha de
fer amb certa urgència, i ens semblava correcta la manera de plantejar-la. Hem arrencat el
compromís de l’alcaldia que, també igual que el company Suñé, considerem que s’ha
d’estudiar una solució definitiva per a la riera, perquè en definitiva podem arreglar-ho, però
només ho arreglarem a la meitat si no hi fem una actuació. Estem parlant de qüestions
majors segurament, també d’entitats supramunicipals que entraran en joc, però en definitiva
no podem descartar començar a treballar i, com deia el company Suñé, ara és el millor
moment per començar a fer-ho. Ara que s’ha tret aquest tema a sobre la taula sobre
l’entrada al camp de futbol del Masnou, aprofitem per posar a sobre la taula el tema de la
riera, que és un tema que, més tard o més d’hora, s’havia d’abordar.
Bé, finalment, les esmenes, com que han quedat incorporades, les que ha acceptat el
ponent, doncs, no cal referir-nos-hi; però estàvem d’acord, en principi, amb la majoria, si bé
n’hi havia algunes que n’haguessin demorat la discussió, potser més a pressupost. Temes
d’inversions que eren plurianuals i enteníem que, tot i ser del gust d’aquest grup, era millor
tenir el debat amb més profunditat quan toqués. És cert que alguna de les propostes que es
deixen de fer, doncs, havien estat plantejades igual pel regidor que els parla, però també
hem tingut el compromís que aquestes que no es duran a terme durant aquest 2015, perquè
s’han modificat per les que s’ha comentat abans, es posaran al pressupost de l’any vinent a
través d’inversions i, per tant, es faran. Per tant, hem cregut que el que consideràvem més
interessant per fer fa uns mesos, doncs, ara se’ns convenç o se’ns explica que hi ha altres
actuacions prioritàries. Després, en el torn de preguntes, teníem algunes qüestions a fer en
relació a algunes de les inversions que es produiran o que s’han portat a aprovació i que,
previsiblement, s’aprovaran en no res i, per tant, creiem que és una bona proposta.
Potser ha faltat una mica més de temps, no dic que no; però bé, nosaltres hem rebut les
explicacions, almenys, que hem demanat, no sé si seran molt o molt poques, però com a
mínim les informacions que hem demanat les hem rebut. Estem satisfets i,bé, esperem que
aquestes sí que es compleixin en el termini; perquè, en definitiva, un dels arguments que
ens diuen per modificar-les és que durant aquests set mesos, entre cometes, no s’ha fet res,
o no s’ha fet el que s’havia d’haver fet per poder arribar a temps. Doncs esperem i desitgem
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que, a partir d’ara doncs, sí que es faci el que s’ha de fer per portar a terme aquestes
inversions; perquè de res serveix anar aprovant coses i després no executar-les. Gràcies.
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies, senyor Avilés. Senyor Matas. Si vol dir alguna cosa?
El Sr. Jordi Matas
Les inversions descrites en l’expedient afecten tot el poble i tots els barris. I, és el que he dit
abans, es busca, sobretot amb aquest temps que ens queda, poder començar-les i actuar. I
això és el que hem prioritzat. Hi ha altes i baixes, com vostè ha dit, senyor Avilés, algunes
propostes seves han quedat ajornades per a l’any que ve, perquè quan es posarien en
marxa ja s’hagués acabat, per exemple les de la temporada de bany. Per tant, destinem-ho
per a l’any que ve, per agafar tota aquesta temporada.
Volia agrair-li el seu vot favorable, igual que la manifestació feta pel Partit Socialista i el PP,
que puguem tirar endavant aquestes modificacions i puguem treballar-hi.
Només una referència a la senyora Sandra Miras: també s’ha oblidat, ara de comentar, que
li hem dit que buscarem aquest lloc al nou complex esportiu, quan estigui, i hi haurà espai
per poder fer aquests vestidors. I que, per tant, no haurem d’esperar la fase dos, sinó que,
d’acord que hem d’esperar una mica, però ja li dic que ja s’ha vist que hi ha un espai
disponible i, per tant, dotarem el nou complex d’aquest vestidor.
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies. Passaríem a la votació. Si se’m permet, només volia afegir alguna dada: que
el 2 de juliol va ser quan aquest Ajuntament, amb el seu alcalde, va signar el crèdit, el
préstec de la Diputació, a qui hem d’estar agraïts pel programa aquest de crèdit local que té,
perquè ens ha subvencionat els 55.000 € per contribuir a les despeses i, per tant, és a partir
d’aquesta signatura, que es produeix el 2 de juliol i que s’havia demanat el mes de maig,
que disposem d’aquest préstec per fer front a aquestes inversions. Per tant, el que s’ha fet
ara i amb aquesta adequació és tirar endavant tots els projectes que estan previstos en
aquestes inversions i que va ser fruit del debat pressupostari 2015. I, per tant, jo crec que,
independentment del que voti cada grup, tots plegats, tota la corporació ens les hem de fer
nostres, aquestes inversions, i tirar-les endavant al més aviat possible. Avui mateix, vull
recordar que la Junta de Govern Local ha aprovat, també, el projecte de desaigües fluvials
de Cusí i Fortunet, l’actuació que s’ha de fer per a tot el tema dels aiguats que es produeixen
a determinats carrers del Masnou, que creiem que és una actuació urgent. Per això, s’ha
aprovat d’urgència per tirar-lo endavant i aquest és un dels compromisos del pressupost
d’inversions. Doncs, si els sembla, passem a la votació.
Se sotmet a fer una votació conjunta dels punts 3 i 4, propostes presentades per l’Equip de
Govern (ERC-AM-MES i CiU).
La proposta del punt número 3 queda com estava i la proposta del punt número 4 se sotmet
a votació com segueix:
“Modificació del pressupost número 11/2015 per suplement de crèdit
Fets
En sessió plenària extraordinària del dia 11 de desembre de 2014, es va aprovar el
pressupost 2015, amb l’annex de les inversions.
El 9 de juliol de 2015, s’ha presentat al departament d’intervenció la sol·licitud de modificació
per suplement de crèdit. Aquest increment en el pressupost del capítol 6 està finançat amb
baixa del mateix capítol 6, per tant no es veu alterat el pressupost inicial.
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Des del departament d’intervenció s’emet informe número 67/2015.
Fonaments de dret
Atès que en l’article 177 del Reial decret legislatiu 2/2004 de 5 de març, pel qual s’aprova el
Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals s’estableix la possibilitat de dur a
terme expedients de modificació de pressupost per suplement de crèdit.
Vist que l’Art.52.2 f) i114.1 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 estableix que l’aprovació de la
modificació del pressupost per suplement de crèdit és competència del Ple de l’Ajuntament
per majoria simple.
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa.
En virtut de tot el que s’ha exposat, es proposa al Ple de la corporació l’adopció dels acords
següents:
PRIMER. Aprovar la modificació pressupostària del pressupost 2015, per suplement de
crèdit número 11/2015, el qual a nivell de capítols és el següent:
SUPLEMENT DE CRÈDIT NÚM 11/2015
CAPÍTOL 6

INVERSIONS REALS

132.500,00

Les anteriors despeses es financen a partir de la baixa d’aplicacions pressupostàries de
capítol 6:
CAPÍTOL 6 INVERSIONS REALS
- 132.500,00
SEGON. Exposar l’acord de la modificació anterior pel termini de quinze dies a la Intervenció
municipal de l’Ajuntament, mitjançant un edicte al BOP i als taulers d'anuncis de la
corporació a l’efecte d'examen i possibles reclamacions dels interessats. Aquest acord es
considerarà definitiu si no s’hi presenten reclamacions en contra durant el termini d’exposició
pública, i entrarà en vigor en l’exercici al qual es refereix, quan s’hagi complert el que
disposen l’article 112.3 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i
l’article 169 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós
de la Llei reguladora de les hisendes locals."
Resultat: Aprovat per majoria absoluta, per 17 vots a favor i 4 vots en contra.
Votació
Els grups municipals d’ERC-AM-MES-AM (6 regidors), CiU (5 regidors), C’s (3 regidors),
PSC-CP (2 regidors) i PP (1 regidor) hi voten a favor.
Els grups municipals de la CUP-PA (2 regidores) i ICV-EUiA-E (2 regidors) hi voten en
contra.
5. Donar compte de l'informe corresponent al primer trimestre de l'any 2015 sobre
compliment dels terminis de pagament de les obligacions pendents, emès conforme a
allò establert per l'article 4 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol.
El senyor Jordi Matas Claramunt, regidor delegat d’Hisenda, llegeix l’informe següent:
“De conformitat amb allò establert a l'article 4 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de
modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s'estableixen mesures de lluita
contra la morositat en les operacions comercials, trimestralment s'haurà d'emetre un informe
sobre el compliment dels terminis de pagament de les obligacions, que inclourà
17

Acta del Ple de l'Ajuntament del Masnou

Sessió núm. PLE2015000010

23 de juliol de 2015

necessàriament el nombre i la quantia global de les obligacions pendents amb incompliment
de termini, per la qual cosa s’inclou l’annex següent:
Annex 1, amb els quadres i llistats sobre el compliment dels terminis, un resum del nombre i
la quantia global de les obligacions pendents amb incompliment de termini, la relació de
factures que consten al registre de factures des de fa més de tres mesos sense que hi hagi
hagut reconeixement de l’obligació, així com la mateixa relació agrupada per estat de
tramitació del primer trimestre de 2015.
D’acord amb allò establert per l’article 216.4 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de
novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic, redactat
d’acord amb la modificació introduïda pel número 1 de la disposició addicional setena de la
Llei 11/2013, de 26 de juliol, de mesures de suport a l’emprenedor i d’estímul al creixement i
de la creació d’ocupació, que estableix que “l’administració tindrà l’obligació d’abonar el preu
dins dels trenta dies següents a la data d’aprovació de les certificacions d’obra o dels
documents que acreditin la conformitat...”, les dades del present informe de morositat s’han
calculat tenint en compte com a data de referència de càlcul, la data d’aprovació de les
factures.
Normativa aplicable:
- Llei 15/2010, de 5 de juliol, de mesures de lluita contra la morositat en les operacions
comercials.
- Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
de contractes del sector públic.
- Reial decret 1496/2003, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el reglament pel que es
regulen les obligacions de facturació i es modifica el reglament de l’impost sobre el valor
afegit.”
Caldrà donar compte del present informe en el primer Ple municipal que se celebri.
Resultat: El Ple en resta assabentat.
6. Modificació relació de llocs de treball
La senyora Sílvia Folch Sánchez, regidora delegada de Serveis Generals, llegeix la proposta
següent:
“Vist la nova estructura i divisió organitzativa d’acord al decret d’alcaldia número 1079 de
data 16 de juny de 2015 d’organització de les àrees de govern municipal.
Vist que el referit decret estableix les àrees de govern municipal següents:
1. Àrea de Serveis Generals
2. Àrea de Comunitat i Persones
3. Àrea de Territori.
Vist així mateix que aquestes àrees es desglossen en departaments i unitats operatives,
algunes de les quals canvien de nom respecte al mandat anterior.
Atès que la nomenclatura de certs llocs de treball contenen el nom d’aquestes àrees o
departaments que s’han modificat, es considera necessari modificar el nom del lloc de treball
perquè la relació de llocs de treball tinguin concordança amb l’estructura organitzativa
funcional.
Vist que l’article 74 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut bàsic de l’empleat públic,
estableix que les administracions públiques estructuraran la seva organització a través de
relacions de lloc de treball o altres instruments organitzatius similars que comprenguin,
almenys, la denominació dels llocs, els grups, els grups de classificació professional, els
cossos o escales, en el seu cas, a que estiguin adscrits, els sistemes de provisió i les
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retribucions complementàries. Aquests instruments seran públics.
Vist que no és necessària l'aprovació de l'expedient de modificació de crèdits del
pressupost, donat que es tracta únicament de canvi de denominació de llocs de treball.
Vistes les actes de la negociació efectuada amb les organitzacions sindicals els dies 30 de
juny i 2 de juliol de 2015, conforme a l’article 35 de l’EBEP, que estableix com a matèria de
negociació les relacions de llocs de treball.
Vist l’informe de Recursos Humans.
Vist l’article 22.2.i) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, en el qual es disposa que el Ple és l’òrgan
competent per aprovar la relació de llocs de treball.
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa.
En virtut de tot el que s’ha exposat, es proposa al Ple de la corporació l’adopció dels acords
següents:
Primer. Aprovar inicialment la modificació de la relació i el catàleg de llocs de treball en el
sentit de modificar la nomenclatura dels llocs de treball següents:
a) tècnic/a auxiliar de Recursos Humans i Organització (fitxa 58) (abans tècnic/a auxiliar
Recursos Humans)
b) tècnic/a auxiliar de Serveis Generals (fitxa 61) (abans tècnic/a auxiliar de Serveis
Centrals)
c) tècnic/a de Serveis Generals (fitxa 82) (abans tècnic/a de Serveis Centrals)
d) tècnic/a d’Ensenyament (fitxa 83) (abans tècnic/a d’Educació)
e) tècnic/a de Recursos Humans i Organització (fitxa 96) (abans tècnic/a de Recursos
Humans)
f) cap d’Acció Social (fitxa 103) (abans cap de Serveis Socials)
g) tècnic/a de gestió de l’àrea de Serveis Generals (fitxa 107) (abans de tècnic/a de gestió
d’Administració i Finances)
h) tècnic/a de gestió de l’àrea de Territori (fitxa 108) (abans de tècnic/a de gestió de
Foment)
i) tècnic/a superior en dret de l’àrea de Serveis Generals (fitxa 109) (abans de tècnic/a
superior en dret d’Administració i Finances)
j) cap de la unitat d’Urbanisme, Activitats i Obres i Projectes (fitxa 113) (abans cap de la
unitat d’Urbanisme i Habitatge)
k) responsable de Sistemes d’Informació i Processos (fitxa 116) (abans responsable de
Noves Tecnologies)
l) responsable de Recursos Humans i Organització (fitxa 118) (abans responsable de
Recursos Humans)
m) cap de la unitat de Manteniment, Serveis i Medi Ambient (fitxa 119) (abans cap de la
unitat de Manteniment i Serveis)
n) cap àrea de Comunitat i Persones (fitxa 122) (abans cap àrea Serveis a les Persones)
Segon. Publicar l’acord al BOP i a l’e-Tauler, pel termini de 15 dies hàbils, a l’objecte que els
interessats puguin examinar-lo i presentar-hi les reclamacions que considerin oportunes
davant el Ple de l’Ajuntament.
L’acord es considerarà definitivament aprovat si durant el termini esmentat no es presenten
reclamacions, i s’elevarà a definitiu, el qual serà publicat al BOP.
En el cas que es presentin al·legacions s’elevarà, en el termini d’un mes, al Ple de
l’Ajuntament, la proposta d’estimació o desestimació de les reclamacions i d’aprovació
definitiva de la modificació de la relació dels llocs de treball.
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Tercer. Traslladar el present acord als treballadors afectats i als representants dels
treballadors.”
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies. Hi hauria alguna intervenció? Senyor Suñé.
El Sr. Ernest Suñé
Sí, senyor alcalde. Miri, nosaltres demanaríem que es retirés la proposta de fitxa 119, que
actualment correspon al cap de Manteniment i que vostès proposen que es denomini cap
d’unitat de Manteniment i Serveis i Medi Ambient. El cartipàs municipal aprovat per decret
d’alcaldia de 16 de juny i presentat oficialment el 9 d’aquest mes va crear una nova
estructura administrativa i organitzativa dins de l’Àrea de Territori, existeixen per separat en
el punt 3.1 la Regidoria de Medi Ambient i en el punt 3.5 la Regidoria de Manteniment,
Serveis Municipals i Paisatge. Doncs bé, el canvi que proposen per a aquesta persona que
fins ara ocupa el cap d’unitat de manteniment és que passi a denominar-se cap de la Unitat
de Manteniment, Serveis i Medi Ambient, denominació que no coincideix amb l’estructura
organitzativa funcional i que, en canvi, dotaria de major responsabilitat el cap de
Manteniment, atorgar-li la responsabilitat de Medi Ambient. Per al nostre grup, aquest canvi
hauria d’anar acompanyat del preceptiu informe jurídic, ja que suposa una major exigència
vers el treballador en assignar-li responsabilitats que ni li pertoquen ni té assignades a la
fitxa de treball. No compleix el paràgraf amb el qual el Govern presenta la proposta, que diu
el següent: Que es tracta únicament de canvis de denominació en els llocs de treball.
El Sr. Jaume Oliveras
Senyora Folch.
La Sra. Sílvia Folch
Em crea un dubte, en aquests moments. Em crea un dubte perquè crec que ja és un error
de transcripció, perquè no hauria de constar Media Ambient, sinó Paisatge. Per tant, entenc
que es pot modificar en aquest moment la proposta. Llavors, la fitxa 119, proposo, en aquest
moment, modificar-la: de cap de la Unitat de Manteniment i Serveis i Medi Ambient, que és
el que consta a la proposta, a cap de la Unitat de Manteniment i Serveis i Paisatge, no Medi
Ambient.
El Sr. Ernest Suñé
Bé, jo agraeixo la correcció. Jo crec que això és degut a la celeritat amb què estan fent
algunes coses, s’ha de tenir més cura per filar més prim, no. És clar, nosaltres no podem
votar a favor d’aquesta proposta perquè no la creiem innocent del tot. L’argument per
canviar de denominació algunes d’aquestes fitxes, segons consta a la proposta, és que el
nom de treball tingui concordança amb l’estructura organitzativa funcional que va aprovar-se
per decret d’alcaldia i adequar-la a la realitat del cartipàs municipal. Ja hem comentat abans
que hi havia disfuncions que hem pogut corregir ràpidament, en un pim pam.
El nostre grup creu que aquesta proposta no és un simple canvi de denominació sinó que és
el primer pas perquè en una nova i segurament propera valoració de llocs de treball, alguns
d’aquests llocs es puguin dotar de major puntuació i, per tant, incrementar-ne els sous; tot i
que no canviïn d’entrada les tasques atès que incrementen algunes d’aquestes
responsabilitats. Per tant, nosaltres no podem votar a favor d’aquesta proposta. Ja li ho
avancem. Gràcies.
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies. Senyora Miras.
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La Sra. Sandra Miras
Tractant-se només d’un canvi de nomenclatura, perquè també han canviat els noms de les
àrees, hi estem a favor, però és obvi que ni per a nosaltres ni per a ningú té el mateix
significat dir-se: tècnica auxiliar de Recursos Humans que passar-se a dir: tècnica auxiliar de
Recursos Humans i Organització, ni és el mateix dir-se: cap de la unitat de Manteniment i
Serveis i passar-se a dir: cap de la unitat de Manteniment, Serveis i Medi Ambient, ara
Paisatge. Responsable de Recursos Humans a ser responsable de Recursos Humans i
Organització, ni és el mateix ser la cap de Serveis Socials, que ser la cap d’Acció Social,
pensem que aquest podria ser un primer pas, encobert, per al dia que es faci la catalogació
dels llocs de treball (cosa que la regidora Folch ha dit molts cops que té intenció de fer en
aquest mandat), poder justificar més càrrega de treball i que aquestes persones puguin
veure millorades les seves retribucions. D’altra banda, no estem parlant de persones que
actualment guanyin pocs diners, parlem de sous d’entre 27.000 € i 56.000 €/any, així que
amb la sospita que aquests canvis de nomenclatura, que a priori poden semblar innocents,
puguin esdevenir en un futur no llunyà una millora salarial per a “alguns”. Estem a favor
només del canvi de nomenclatura, per això hi hem votat a favor, esperant que les nostres
sospites siguin infundades.
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies. Senyora Miras. Senyor Avilés.
El Sr. Francisco Avilés
Sí, gràcies senyor alcalde. Nosaltres per manifestar la nostra abstenció, bàsicament perquè
respon a una nova organització que ha realitzat l’Equip de Govern de forma legítima, però
lògicament no respon a l’organització que hagués fet Ciutadans si hagués estat al govern i,
per tant doncs, sense voler impedir que prosperés aquesta proposta amb un vot negatiu o
en sentit contrari, ens abstindrem. Però bé, ja dic que no és la nostra proposta sinó la
proposta del Govern i, per tant, ens abstenim.
La Sra. Sílvia Folch
Sí, bona tarda de nou. Només volia comentar o agrair al portaveu del PSC la correcció,
perquè ens hagués passat, haguéssim hagut de tornar a Ple a modificar-la; per tant, volia
agrair-li la seva intervenció. I, respecte a la seva preocupació que això sigui una vinculació
per a la propera valoració, una nomenclatura d’un lloc de treball no determina en cap
moment la valoració a l’alça o a la baixa del lloc de treball. La valoració ve determinada per
altres condicions del lloc de treball i no la seva nomenclatura. Avui hem aprovat la
nomenclatura, un canvi de nomenclatura deguda a una canvi d’organització de cartipàs que
no té cap afectació damunt pel que fa a la valoració de llocs de treball. Gràcies.
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies. Doncs, senyor Suñé, una precisió?
El Sr. Ernest Suñé
Sí, una precisió. Jo li compraria, però és clar a mi no em dirà que el senyor responsable de
Manteniment, que ara ho serà també de Manteniment i Paisatge, no s’encarregarà del
paisatge. Se n’haurà d’encarregar, i fins ara no ho feia. Vull dir, alguna major responsabilitat
sí que tindrà i això tindrà alguna repercussió, dic jo, vaja. I, si no, jo serè el primer a queixarme, perquè aquest senyor, si està fent la feina de dos, haurà de cobrar una mica més.
Gràcies.
La Sra. Sílvia Folch
Només volia dir-los que en aquests moments estem canviant el nom del lloc de treball. Gràcies.
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El Sr. Jaume Oliveras
Molt bé, doncs si els sembla passaríem a la votació.
La proposta del punt número 6 se sotmet a votació com segueix:
“Modificació relació de llocs de treball
Vist la nova estructura i divisió organitzativa d’acord al decret d’alcaldia número 1079 de
data 16 de juny de 2015 d’organització de les àrees de govern municipal.
Vist que el referit decret estableix les àrees de govern municipal següents:
1. Àrea de Serveis Generals
2. Àrea de Comunitat i Persones
3. Àrea de Territori.
Vist així mateix que aquestes àrees es desglossen en departaments i unitats operatives,
algunes de les quals canvien de nom respecte al mandat anterior.
Atès que la nomenclatura de certs llocs de treball contenen el nom d’aquestes àrees o
departaments que s’han modificat, es considera necessari modificar el nom del lloc de treball
perquè la relació de llocs de treball tinguin concordança amb l’estructura organitzativa
funcional.
Vist que l’article 74 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut bàsic de l’empleat públic,
estableix que les administracions públiques estructuraran la seva organització a través de
relacions de lloc de treball o altres instruments organitzatius similars que comprenguin,
almenys, la denominació dels llocs, els grups, els grups de classificació professional, els
cossos o escales, en el seu cas, a que estiguin adscrits, els sistemes de provisió i les
retribucions complementàries. Aquests instruments seran públics.
Vist que no és necessària l'aprovació de l'expedient de modificació de crèdits del
pressupost, donat que es tracta únicament de canvi de denominació de llocs de treball.
Vistes les actes de la negociació efectuada amb les organitzacions sindicals els dies 30 de
juny i 2 de juliol de 2015, conforme a l’article 35 de l’EBEP, que estableix com a matèria de
negociació les relacions de llocs de treball.
Vist l’informe de Recursos Humans.
Vist l’article 22.2.i) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, en el qual es disposa que el Ple és l’òrgan
competent per aprovar la relació de llocs de treball.
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa.
En virtut de tot el que s’ha exposat, es proposa al Ple de la corporació l’adopció dels acords
següents:
Primer. Aprovar inicialment la modificació de la relació i el catàleg de llocs de treball en el
sentit de modificar la nomenclatura dels llocs de treball següents:
a) tècnic/a auxiliar de Recursos Humans i Organització (fitxa 58) (abans tècnic/a auxiliar
Recursos Humans)
b) tècnic/a auxiliar de Serveis Generals (fitxa 61) (abans tècnic/a auxiliar de Serveis
Centrals)
c) tècnic/a de Serveis Generals (fitxa 82) (abans tècnic/a de Serveis Centrals)
d) tècnic/a d’Ensenyament (fitxa 83) (abans tècnic/a d’Educació)
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e) tècnic/a de Recursos Humans i Organització (fitxa 96) (abans tècnic/a de Recursos
Humans)
f) cap d’Acció Social (fitxa 103) (abans cap de Serveis Socials)
g) tècnic/a de gestió de l’àrea de Serveis Generals (fitxa 107) (abans de tècnic/a de
gestió d’Administració i Finances)
h) tècnic/a de gestió de l’àrea de Territori (fitxa 108) (abans de tècnic/a de gestió de
Foment)
i) tècnic/a superior en dret de l’àrea de Serveis Generals (fitxa 109) (abans de tècnic/a
superior en dret d’Administració i Finances)
j) cap de la unitat d’Urbanisme, Activitats i Obres i Projectes (fitxa 113) (abans cap de
la unitat d’Urbanisme i Habitatge)
k) responsable de Sistemes d’Informació i Processos (fitxa 116) (abans responsable de
Noves Tecnologies)
l) responsable de Recursos Humans i Organització (fitxa 118) (abans responsable de
Recursos Humans)
m) cap de la unitat de Manteniment, Serveis i Paisatge (fitxa 119) (abans cap de la unitat
de Manteniment i Serveis)
n) cap àrea de Comunitat i Persones (fitxa 122) (abans cap àrea Serveis a les
Persones)
Segon. Publicar l’acord al BOP i a l’e-Tauler, pel termini de 15 dies hàbils, a l’objecte que els
interessats puguin examinar-lo i presentar-hi les reclamacions que considerin oportunes
davant el Ple de l’Ajuntament.
L’acord es considerarà definitivament aprovat si durant el termini esmentat no es presenten
reclamacions, i s’elevarà a definitiu, el qual serà publicat al BOP.
En el cas que es presentin al·legacions s’elevarà, en el termini d’un mes, al Ple de
l’Ajuntament, la proposta d’estimació o desestimació de les reclamacions i d’aprovació
definitiva de la modificació de la relació dels llocs de treball.
Tercer. Traslladar el present acord als treballadors afectats i als representants dels
treballadors.”
Resultat: Aprovat per majoria absoluta, per 13 vots a favor i 8 vots d’abstenció.
Votació
Els grups municipals d’ERC-AM-MES-AM (6 regidors), CiU (5 regidors) i la CUP-PA (2
regidores) hi voten a favor.
Els grups municipals de C’s (3 regidors), ICV-EUiA-E (2 regidors), PSC-CP (2 regidors) i PP
(1 regidor) s'abstenen.
7. Modificació article 5 i 15.4 apartat 1 de l'acord condicions laborals empleats i
empleades públiques Ajuntament del Masnou
La senyora Sílvia Folch Sánchez, regidora delegada de Serveis generals, llegeix la proposta
següent:
“El Ple de 22 d’abril de 2015 va aprovar l’acord de condicions laborals dels empleats públics
de l’Ajuntament del Masnou.
En data 21 de maig de 2015 es va trametre l’acord de condicions laborals dels empleats
públics de l’Ajuntament del Masnou al Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat
de Catalunya per a la seva inscripció i posterior publicació.
El Departament d’Empresa i Ocupació, una vegada revisat el text, en compliment del control
de legalitat de l’article 90.5 del Reial Decret Legislatiu 1/1995, de 24 de març, ens han
comunicat dues esmenes de data 10 de juliol de 2015, per les que cal modificar l’article 5
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relatiu a la Comissió Paritària, per tal d’establir els terminis d’actuació d’aquesta comissió, de
conformitat amb l’article 85.3 e) de l’ET, i l’article 15.4 apartat 1, per tal d’adaptar-lo al nou
redactat que estableix l’article 38.3 de l’ET.
La mesa negociadora de l’acord de condicions laborals dels empleats públics de
l’Ajuntament del Masnou s’ha reunit el dia 14 de juliol de 2015 i ha acordat per unanimitat la
correcció de les dues esmenes, en el sentit següent:
1. Transcorregut dos mesos sense acord en el sí de la comissió sobre la interpretació o
aplicació, la discrepància es sotmetrà als procediments de conciliació i mediació.
2. En el supòsit d’incapacitat temporal de tot l’any o durant part substancial de l’any,
l’empleat podrà gaudir de les vacances una vegada finalitzi la incapacitat sempre que no
hagi transcorregut més de divuit mesos a partir del final de l’any en que s’hagin originat.
Vist que la comunicació de les esmenes s’ha recepcionat el dia 14 de juliol, i que ens
atorguen un termini de deu dies hàbils per a corregir els defectes assenyalats a partir del dia
següent a la recepció del requeriment, per la qual cosa el termini finalitza el dia 25 de juliol
de 2015, i vist que el mes d’agost no hi ha sessió plenària, cal que aquest assumpte es
sotmeti per urgència a la comissió informativa de Serveis Generals d’avui dia 15 de juliol, per
tal que es pugui elevar al Ple ordinari del dia 23 de juliol.
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa.
En virtut de tot el que s’ha exposat, es proposa al Ple de la corporació l’adopció dels acords
següents:
Primer. Modificar l’article 5 de l’acord de condicions laborals dels empleats públics de
l’Ajuntament del Masnou, conforme el redactat següent:
Text originari:
“Es crea una comissió paritària de seguiment com a òrgan d’interpretació, arbitratge,
conciliació i vigilància del seu compliment, i s’haurà de reunir a petició de qualsevol de les
parts amb un termini màxim de deu dies.
La Comissió estarà formada per tres representants de l’Ajuntament i tres representants
designats per les organitzacions sindicals signants del present acord. En la seva composició
es respectarà la proporcionalitat dels sindicats signants segons els resultats electorals.
En cas de manca d’acord en el sí de la comissió sobre la interpretació o aplicació, ambdues
parts negociadores acorden expressament i voluntàriament el sotmetiment de la
discrepància als procediments de conciliació i mediació del Consorci d’Estudis, Mediació i
Conciliació a l’Administració Local (CEMICAL) o del Tribunal Laboral de Catalunya, a petició
de qualsevol de les parts.”
Text modificat:
“Es crea una comissió paritària de seguiment com a òrgan d’interpretació, arbitratge,
conciliació i vigilància del seu compliment, i s’haurà de reunir a petició de qualsevol de les
parts amb un termini màxim de deu dies.
La Comissió estarà formada per tres representants de l’Ajuntament i tres representants
designats per les organitzacions sindicals signants del present acord. En la seva composició
es respectarà la proporcionalitat dels sindicats signants segons els resultats electorals
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Transcorregut el termini de dos mesos sense acord en el sí de la comissió sobre la
interpretació o aplicació, ambdues parts negociadores acorden expressament i
voluntàriament el sotmetiment de la discrepància als procediments de conciliació i mediació
del Consorci d’Estudis, Mediació i Conciliació a l’Administració Local (CEMICAL) o del
Tribunal Laboral de Catalunya, a petició de qualsevol de les parts.”
Segon. Modificar l’article 15.4 l’acord de condicions laborals dels empleats públics de
l’Ajuntament del Masnou, conforme el redactat següent:
Text originari:
“Com a norma general, les vacances caduquen si no s’han fet durant l’any natural de
referència.
Excepcionalment, se’n pot autoritzar el gaudiment durant l’any següent:
1. En el supòsit que la persona interessada hagi estat en situació d’incapacitat temporal
durant tot l’any o durant una part substancial de l’any, circumstància que li ha impedit
gaudir de les vacances durant l’any de meritació.
2. En el supòsit que el permís de maternitat, paternitat, d’atenció de fills prematurs o
d’Incapacitat temporal coincideixi amb el període de vacances, la persona afectada en
pot gaudir un cop acabat el permís, fins i tot si s’ha acabat l’any natural.”
Text modificat:
“Com a norma general, les vacances caduquen si no s’han fet durant l’any natural de
referència.
Excepcionalment, se’n pot autoritzar el gaudiment durant l’any següent:
1. En el supòsit que la persona interessada hagi estat en situació d’incapacitat temporal
durant tot l’any o durant una part substancial de l’any, circumstància que li ha impedit
gaudir de les vacances durant l’any de meritació, l’empleat públic podrà fer-ho una
vegada finalitzi la incapacitat i sempre que no hagi transcorregut més de divuit mesos a
partir del final de l’any en que s’hagin originat.
2. En el supòsit que el permís de maternitat, paternitat, d’atenció de fills prematurs o
d’Incapacitat temporal coincideixi amb el període de vacances, la persona afectada en
pot gaudir un cop acabat el permís, fins i tot si s’ha acabat l’any natural.”
Tercer. Trametre al Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya,
l’acta signada per la mesa negociadora, i la notificació de l’acord del Ple de modificació dels
articles 5 i 15.4 apartat 1, per a la inscripció i publicació de l’acord de condicions laborals
dels empleats públics de l’Ajuntament del Masnou.
Quart. Traslladar el present acord a les organitzacions sindicals, a la Junta de Personal, al
Comitè d’Empresa i als empleats de l’Ajuntament.”
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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8. Nomenament del jutge/essa de pau substitut/a
El senyor alcalde llegeix la proposta següent:
“Atès que s’ha de procedir a l'elecció de Jutge/ssa de Pau substitut/a de conformitat amb
l'article 101.1 de la Llei orgànica del poder judicial.
Vist el que disposa la Llei orgànica del poder judicial, de data 1 de juliol de 1985, en els
articles 99 al 103, i el Reglament 3/1995, de 7 de juny de 1995.
Vist el certificat de l’Oficina d’Atenció al Ciutadà d’entrada de documents d’aquest
Ajuntament, manifestant que s’han presentat els següents interessats:
-

Sr. Francesc Xavier Serra Vigil
Sr. Marcel Cid Matalí
Sr. Joan Casas Crosas

Estudiades les sol·licituds presentades i ponderant les diferents circumstàncies personals
dels sol·licitants i la seva idoneïtat per a exercir els càrrecs de Jutge/ssa de Pau substitut/a, i
considerant que reuneix els requisits legals.
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa.
En virtut de tot el que s’ha exposat, es proposa al Ple de la corporació l’adopció dels acords
següents:
Primer. Fer proposta de nomenament pel càrrec de Jutge de Pau substitut, pel termini de
quatre anys, a la persona següent:
-

Jutge de Pau titular substitut, al senyor Francesc Xavier Serra Vigil.

Segon. Trametre el present acord al Jutge Degà de Primera Instància i Instrucció de Mataró,
qui ho elevarà a la Sala de Govern del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.”
El Sr. Jaume Oliveras
Alguna intervenció? Doncs passaríem a votació. Sí, senyora Crespo.
La Sra. Elena Crespo
Nosaltres, simplement, volíem expressar que la nostra posició de vot serà favorable, perquè
de la persona proposada podem donar fe que complirà amb escreix la tasca encomanada.
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies. Doncs, si els sembla passem a la votació.
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.
El Sr. Ernest Suñé
Miri, jo esperava que ho fes vostè, en tot cas ho faig jo. Jo crec que valdria la pena agrair a
les dues persones que, a més a més del senyor Xavi Serra, han donat el pas de presentarse, per l’esforç. I, especialment també, al senyor Marcel Cid, per la feina que ha fet aquests
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darrers anys, jo crec que, senyor alcalde, valdria la pena, doncs, fer algun tipus de
referència al respecte.
El Sr. Jaume Oliveras
Sí, senyor Suñé, doncs volia agrair a les dues persones que s’han presentat, doncs, aquesta
sol·licitud per assumir aquesta tasca desinteressada pel municipi i tots aquests anys que ha
estat el senyor Marcel Cid, que es troba en aquests moments a la sala plenària, doncs la
seva tenacitat com a substitut de jutge de pau al Masnou. Moltes gràcies.
9. Nomenament dels representants municipals per a diferents organismes
El senyor alcalde fa un resum de la proposta, la qual, literalment, diu el 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 i les 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.
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa.
En virtut de tot el que s’ha exposat, es proposa al Ple de la corporació l’adopció dels acords
següents:
Primer. Nomenar els i les representants municipals als diferents organismes que
s’esmenten a continuació:
Consell Municipal del Patrimoni Cultural
President: Sr. Jaume Oliveras i Maristany (ERC-AM-MES-AM)
Vicepresidenta: Sra. Neus Tallada i Moliner (ERC-AM-MES-AM)
Vocals:
Sr. Marc Ariño Badia
Sra. Anna Ballester Eixarch
Sr. Antoni Coll de la Parra
Sra. Carme Florensa Hernández
Sra. Carme Giralt Roses
Sra. Gisa Mohr Jansen
Sr. Jordi Pericot Canaleta
Sr. Martí Pujol Forn
Sr. Aleix Ripol Millet
Sr. Josep Rossell Meler
Sra. Rosa Toran Belver
Sra. Carme Giol Abril
Sr. Josep Mayolas Ballester
Sr. Jordi Rubió González
Consell de la Vila
President: Sr. Jaume Oliveras i Maristany (ERC-AM-MES-AM)
Vocals:
Titular: Sr. Oriol Fernández Saltor (ERC-AM-MES-AM)
Suplent: Sr. Guillem Torras Pagès (ERC-AM-MES-AM)
Titular: Sr. Marià Aran i González (CiU)
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Suplent: Sr. Raimon Pagès i Vidal (CiU)
Titular: Sr. Juanjo Calvo Sánchez (C’s)
Suplent: Sr. Carlos Galvan Marín (C’s)
Titular: Sr. Pol Guardis Bedmar (CUP-PA)
Suplent: Sra. Rosa Subirats i Naval (CUP-PA)
Titular: Sr. Màxim Fàbregas Añaños (ICV-EUiA-E)
Suplent: Sra. Elena Crespo Garcia (ICV-EUiA-E)
Titular: Sr. Cristóbal Zueras Rosales (PSC-CP)
Suplent: Sra. Hortensia García Benavides (PSC-CP)
Titular: Sr. Antonio Marset Boza (PP)
Suplent: Sr. Federico de las Heras Garrido (PP)
Comissió d’Honors i Distincions
President: Sr. Jaume Oliveras i Maristany (ERC-AM-MES-AM)
Vocals:
La Sra. Rita Terradas Estrada a proposta del Grup Municipal d’ERC-AM-MES-AM.
La Sra. Carme Giralt Rosés a proposta del Grup Municipal de CiU.
La Sra. Maite Riera Vela a proposta del Grup Municipal de C’s.
El Sr. Félix Clemente Cavero a proposta del Grup Municipal de la CUP-PA.
La Sra. Carme Florensa Hernández a proposta del Grup Municipal d’ICV-EUiA-E.
La Sra. Francisca González Casillas a proposta del Grup Municipal del PSC-CP.
El Sr. Antonio Marset Boza a proposta del Grup Municipal del PP.
Segon. Publicar-ho al Taulell d’anuncis, e-Tauler i al Butlletí d’informació municipal, i donarne 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.
10. Aprovació inicial de la modificació parcial del vigent Reglament orgànic municipal
(ROM) de l'Ajuntament del Masnou per a la introducció d'un nou títol sisè relatiu al
personal directiu professional
La senyora Sílvia Folch Sánchez, regidora delegada de Serveis Generals, llegeix la proposta
següent:
“L’article 13.1 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic (EBEP)
determina que és personal directiu el que exerceix funcions directives professionals a les
administracions públiques definides com a tals en les normes específiques de cada
Administració, és a dir, el Reglament orgànic municipal (ROM), en l’àmbit local.
Atesa la manca d’un desenvolupament per part del legislador estatal i autonòmic de les
previsions de l’article 13.1 de l’EBEP, aquest ajuntament en base a la potestat reglamentària
i d’autoorganització reconeguda a l’article 4.1.a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de
les bases de règim local (LRBRL) i a l’article 8.1.a) 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), ha considerat oportú modificar el ROM per introduir un títol que reguli el règim
jurídic del personal directiu professional de l’Ajuntament del Masnou. Aquest règim tindrà
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una naturalesa transitòria fins que el legislador estatal o autonòmic procedeixin al
desenvolupament de l’article 13 de l’EBEP.
També l’article 6 de la Carta Europea d’Autonomia Local de 15 d’octubre de 1985, ratificada
per l’Estat Espanyol per Instrument de 20 de gener de 1988, consagra el dret dels ens locals
de poder definir per ells mateixos les estructures administratives internes amb les que es
pretenen dotar a fi de permetre una gestió eficaç.
Vist l’informe de secretaria.
Vist l’article 22.2.d) de la LRBRL i art. 52.2.d) del TRLMRLC, que atribueixen l’aprovació del
ROM, i per tant, també de les seves modificacions al Ple de la Corporació.
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa.
En virtut de tot el que s’ha exposat, es proposa al Ple de la corporació l’adopció dels acords
següents:
Primer. Aprovar inicialment la modificació parcial del vigent Reglament orgànic de
l’Ajuntament del Masnou en els termes següents:
Introduir un nou títol, concretament el títol VI, al vigent Reglament orgànic de l’Ajuntament
del Masnou, que literalment diu:
TÍTOL VI: del personal directiu professional de l’Ajuntament del Masnou
Article 93: objecte del present títol.
Aquest títol del Reglament orgànic té per objecte regular el règim jurídic del personal directiu
professional de l’Ajuntament del Masnou, en desenvolupament de l'article 13 i concordants
de la Llei 7/2007, de 12 d'abril, de l'estatut bàsic de l'empleat públic.
Article 94: classificació del personal directiu professional de l’Ajuntament del Masnou.
1. Tenen la condició de personal directiu professional els titulars dels òrgans directius de
l’Ajuntament del Masnou, classificats com a tals en la relació de llocs de treball del personal
directiu professional o altres instruments organitzatius de personal que s'estableixin.
2. Són òrgans directius professionals de l’Ajuntament del Masnou:
El/la gerent, els/les caps d’àrea o assimilats en els quals culmini l'organització administrativa
en cada àrea, d'acord amb l'estructura organitzativa que aprovi l’Alcalde/essa.
El Ple de l’Ajuntament podrà configurar altres llocs de treball de caràcter directiu sempre que
tinguin al seu càrrec la direcció i administració d'un servei, departament o similar, i figuri amb
aquest caràcter en la relació de llocs de treball del personal directiu professional.
Aquest personal serà nomenat mitjançant els procediments establerts en la normativa
aplicable.
Article 95: funcions del personal directiu professional.
Les funcions del personal directiu professional seran aquelles que s'estableixin a la relació
de llocs de treball del personal directiu professional.
Article 96: nomenament del personal directiu professional.
El personal directiu professional, al qual fa referència l’apartat 2 de l'article 94, serà
nomenat, amb caràcter general, entre funcionaris de l'Estat, de les comunitats autònomes,
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de les entitats locals i/o funcionaris/àries amb habilitació de caràcter nacional que pertanyin
als cossos o escales classificades en el subgrup A1.
No obstant el que disposa el paràgraf anterior, amb caràcter excepcional i mitjançant acord
motivat, el Ple podrà fixar aquells llocs de personal directiu professional, que per les seves
característiques especials puguin ser coberts amb personal que no ostenti la condició de
funcionari.
Article 97: la designació del personal directiu professional.
1. El nomenament del personal directiu professional de l’Ajuntament del Masnou, al qual fa
referència l’apartat 2 de l'article 94, es farà d'acord amb un procediment en què es garanteixi
la publicitat i la concurrència, atenent a criteris de competència professional i experiència en
l'àmbit públic o privat, així com la seva idoneïtat.
2. La designació es durà a terme mitjançant una convocatòria pública que es publicarà en la
web de l’Ajuntament del Masnou (Portal de Transparència), sense perjudici que, en el seu
cas, es pugui utilitzar qualsevol altre mitjà de difusió.
3. La competència per a la designació del personal directiu professional, al qual fa referència
l’apartat 2 de l'article 94, correspon a l’Alcalde/essa.
Article 98: règim jurídic del personal directiu professional.
1. El personal directiu professional podrà ser cessat en qualsevol moment sense necessitat
de motivació expressa, per decisió de l’Alcalde/essa.
2. El personal directiu professional quedarà subjecte al mateix règim d'incompatibilitats
establert per als funcionaris de carrera i les limitacions establertes per a l'exercici d'activitats
privades, d'acord amb la normativa aplicable.
3. El personal directiu professional estarà obligat a presentar la declaració sobre béns i drets
patrimonials i la declaració sobre incompatibilitats i activitats que generin o puguin generar
ingressos econòmics, en compliment amb el que disposa l'article 75 i la DA 15a de la L
7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local. Igualment haurà de presentar la
declaració sobre la seva situació patrimonial en compliment amb el que disposa l’article 56.2
de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon
govern.
4. La determinació de les condicions d'ocupació del personal directiu no tindrà la
consideració de matèria objecte de negociació col·lectiva als efectes del que estableix la L
7/2007, de 12 d'abril, de l'estatut bàsic de l'empleat públic.
5. Quan el personal directiu professional tingui la condició de funcionari i provingui d'altra
administració, quedarà en situació de serveis en altres administracions en la seva
administració d'origen.
6. El personal directiu professional que tingui la condició de laboral quedarà subjecte a una
relació laboral de caràcter especial d'alta direcció o contracte mercantil, en el seu cas.
7. El personal directiu professional no tindrà dret a integrar-se en l'estructura orgànica de
l'Ajuntament del Masnou, fora dels sistemes ordinaris d'accés.
Segon. Acordar que, un cop aprovada inicialment la modificació parcial del Reglament
orgànic vigent en la forma assenyalada en l'apartat primer de la part dispositiva d'aquest
acord, aquest, se sotmeti a informació pública, mitjançant anunci publicat en el Butlletí
Oficial de la Província de Barcelona, en el DOGC, en un dels mitjans de comunicació escrita
diària, en el tauler d'anuncis de l’Ajuntament del Masnou i en la seva pàgina web (Portal de
Transparència), per un termini de 30 dies hàbils a comptar des de la publicació en el Butlletí
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Oficial de la Província de Barcelona, als efectes de la presentació, si escau, de reclamacions
i/o al·legacions.
Tercer. Acordar que en el cas que no es presenti cap reclamació i/o al·legació en el termini
d'exposició al públic, l'aprovació inicial de la modificació parcial del vigent Reglament
orgànic, en la mateixa forma assenyalada en l'acord primer de la part dispositiva d'aquest
acord, s'entendrà aprovada definitivament sense ulterior tràmit.
Quart. Acordar que, en el cas de presentació de reclamacions i/o al·legacions, durant el
termini d'informació pública, aquestes seran objecte dels informes tècnics corresponents, i
es trametran a la Comissió Informativa de serveis generals per al seu dictamen preceptiu,
per sotmetre’s a la decisió final del Ple de l’Ajuntament.
Cinquè. Acordar que un cop aprovada definitivament la modificació parcial del Reglament
orgànic, s'enviï el text de l'acord mitjançant certificació literal de la secretaria de la
corporació, en què consti expressament que s'ha aprovat amb el quòrum de majoria
absoluta a la Subdelegació del Govern i al Departament de Governació i Relacions
Institucionals de la Generalitat de Catalunya, als efectes previstos en l'article 65.2 en relació
amb l'article 70.2 de la Llei 7/85, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local.
Sisè. Publicar íntegrament el text de la modificació parcial del Reglament orgànic en la
forma aprovada definitivament en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, als efectes
de la seva entrada en vigor; així com inserir-la en el tauler d'anuncis i en la pàgina web de
l’Ajuntament del Masnou (Portal de Transparència) i trametre un anunci al DOGC en què
consti la referència de la data del Butlletí Oficial de la Província de Barcelona on s'ha
publicat íntegrament el text modificat.
Setè. Acordar que la modificació parcial del Reglament orgànic o, en el seu cas, el seu text
refós, es publiqui en la web (Portal de Transparència) de l’Ajuntament del Masnou, als
efectes que es pugui consultar per tots els interessats.”
El Sr. Jaume Oliveras
Gràcies, senyora Folch. Passaríem a les intervencions dels grups municipals.
La Sra. Elena Crespo
Disculpi, nosaltres demanaríem que aquest punt quedés a sobre la taula perquè, a més, el
punt següent crea la comissió del ROM i entenem que aquest punt seria assimilable a
treballar en el si d’aquesta comissió, que té la previsió de reunir-se el primer dia d’octubre.
El Sr. Jaume Oliveras
Sobre aquesta petició hi hauria alguna intervenció a fer? Passem a votar la petició del Grup
Municipal d’Iniciativa de retirar aquest punt de l’ordre del dia.
El president sotmet a votació que aquest punt es retiri de l’ordre del dia.
Resultat: Es desestima la proposta, per 11 vots i 10 vots a favor.
Votació
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 a favor.
Els grups municipals d’ERC-AM-MES-AM (6 regidors) i CiU (5 regidors) hi voten en contra.
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El Sr. Ernest Suñé
Gràcies, senyor alcalde. El nostre grup ha presentat esmenes també. Val a dir que aquesta
modificació del ROM, amb aquesta modificació del Govern, vol crear la figura de gerent,
figura amb la qual el nostre grup d’entrada estaria d’acord, però és clar, no a qualsevol
forma.
Nosaltres, amb les esmenes que hem presentat, volem que hi hagi transparència tant en la
designació com en el cessament d’aquesta persona. Que la persona que tingui el lloc sigui
funcionària i que, a més, aquest canvi no serveixi per establir directors de serveis per sobre
d’aquells funcionaris que culminin regidories. Vista la proposta presentada pel Govern,
doncs, nosaltres hem presentat els esmenes, que llegiré a continuació:
La primera seria una esmena de modificació de l’article 94.1 que, on el Govern proposa:
“Tenen la condició de personal directiu professional els titulars dels òrgans directius de
l’Ajuntament del Masnou, classificats com a tals en la relació de llocs de treball del personal
directiu professional o altres instruments organitzatius de personal que s’estableixin”,
Nosaltres proposem:
“Tenen la condició de personal directiu professional els titulars dels òrgans directius de
l’Ajuntament del Masnou, classificats com a tals en la relació de llocs de treball del personal
directiu professional o altres instruments organitzatius de personal que s’aprovin al Plenari
municipal.”
Amb aquesta esmena volem aconseguir dues coses: limitar les eines amb les quals el
Govern pugui nomenar personal directiu professional i que qualsevol d’aquests canvis
passin per aquí, pel Plenari municipal. El concepte genèric del qual el Govern parla és “que
s’estableixin”, juntament amb “altres instruments organitzatius”, ens fa pensar que puguin
ser nomenats per decret persones per ocupar aquests càrrecs directius i el nostre grup creu
que són figures amb una important tasca a realitzar i que han d’estar fiscalitzades des del
seu nomenament, i entenem que l’espai de major transparència i participació és el Plenari
municipal. L’informe del secretari diu que l’únic instrument organitzatiu per crear llocs de
treball és el plenari i per això considera innecessària l’esmena. Possiblement tingui raó pel
que fa a la creació, però no pas al nomenament, ja que existeixen altres instruments
organitzatius com bé poden ser els decrets o, com queda palès al text original “que
s’estableixin”, és a dir, no tenen ni perquè estar creats ja. Vist que per part del secretari no
existeix cap limitació jurídica ni tècnica, mantenim l’esmena i demanem als presents que hi
votin a favor.
La següent esmena seria també una esmena de modificació, aquest seria l’article 94.2, en el
paràgraf primer, on diu que: “El/la gerent, els/les caps d’àrea o assimilats en els quals
culmini l’organització administrativa en cada àrea, d’acord amb l’estructura organitzativa que
aprovi l’alcalde/essa.” Nosaltres proposem que: “Els/les gerents, els/les caps d’àrea o
assimilats en els quals culmini l’organització administrativa en cada àrea o regidoria, d’acord
amb l’estructura organitzativa vigent.”
Aquesta esmena té dues parts, la primera, que transcriu literalment el que disposa l’article
130.1.b.b de la Llei 7/1985 reguladora de les bases del règim local, que llegeixo “Los
directores generales u órganos similares que culminen la organización administrativa dentro
de cada una de las grandes áreas o concejalías”. Nosaltres hem afegit a cada àrea o
regidoria seguint fil per randa el literal de la Llei. I, per tant, la inclusió de regidoria a la frase
està plenament justificada i, la segona, on se substitueix “que aprovi l’alcalde/essa” pel mot
“vigent”. De la mateixa forma que la primera part no cal explicació perquè és el literal de la
norma, a la segona, i vist l’informe del secretari, sí que cal justificar-nos. Argumenta aquest
que l’aprovació de l’estructura administrativa és competència de l’alcalde, fet amb el qual
estem plenament d’acord. Nosaltres entenem que la referència a vigent no només no canvia
el sentit de la frase ni minva les competències de l’alcalde i que, fins i tot, solucionaria
l’hipotètic cas que l’alcalde delegués aquesta competència a la Junta de Govern o Ple, fet
que deixaria l’articulat proposat pel Govern sense cap sentit. Vist que per part del secretari
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no existeix cap limitació jurídica ni tècnica, el nostre grup manté l’esmena i demanem als
presents que hi votin a favor.
Tenim una nova esmena, que aquesta és d’addicció, incorporem un article nou, l’article seria
el 94.2, el paràgraf tercer, on proposem: “Els òrgans directius professionals en cap cas
podran substituir o subordinar llocs de treball regulats específicament per llei que culminin
regidories.”
Incorporem aquesta esmena perquè volem remarcar que les direccions d’Àrea en cap cas
poden substituir o buidar de contingut els llocs de treball que estiguin regulats per llei i que
culminin regidories. El nostre grup creu que les directrius polítiques han de ser donades pels
electes del govern amb cartera i no pas un càrrec directiu posat per decret. En aquest sentit,
i vist l’informe del secretari, coincidim en la seva anàlisi però no pas en la conclusió i, vist
que per part seva no existeix cap limitació jurídica ni tècnica, el nostre grup manté l’esmena i
demanem als presents que hi votin a favor.
Tenim una esmena més, que és l’article 96 paràgraf primer, on diu: “El personal directiu
professional, al qual fa referència l’apartat 2 de l’article 94, serà nomenat, amb caràcter
general, entre funcionaris de l’Estat, de les comunitats autònomes, de les entitats locals i/o
funcionaris/àries amb habilitació de caràcter nacional que pertanyin als cossos o escales
classificades en el subgrup A1”.
Nosaltres proposem eliminar una part i que quedi: “El personal directiu professional, al qual
fa referència l’apartat 2 de l’article 94, serà nomenat entre funcionaris de l’Estat, de les
comunitats autònomes, de les entitats locals i/o funcionaris/àries amb habilitació de caràcter
nacional que pertanyin als cossos o escales classificades en el subgrup A1”.
El nostre grup presenta aquesta esmena com a mesura de garantia, de més garantia. És
una mesura restrictiva que impediria nomenar càrrec directiu a persones que no fossin
funcionaris. I és que el nostre grup té la certesa que aquests càrrecs han de ser persones
amb una sèrie de qualitats molt concretes, al marge de les habilitats de gestió i de direcció
de grups que caldrà exigir-los. Aquestes qualitats són: exercir amb diligència les tasques
que tinguin assignades i vetllar pels interessos generals amb subjecció i observança de la
Constitució i de la resta de l'ordenament jurídic, actuar d'acord amb els principis
d’objectivitat, integritat, neutralitat, responsabilitat, imparcialitat, confidencialitat, dedicació al
servei públic, transparència, exemplaritat, austeritat, accessibilitat, eficàcia, honradesa,
promoció de l'entorn cultural i mediambiental i, a més a més, respecte entre igualtat de
dones i homes. Aquesta és la definició d’un funcionari públic, i per això hem eliminat la frase
“amb caràcter general” que obre la porta a que un altre que no tingui aquesta consideració
ho pugui ser. Aquesta esmena està plenament vinculada amb la següent, que també llegiré
ara amb el permís dels presents. Seria una esmena de supressió de l’article 96 paràgraf
segon, que on diu:” No obstant el que disposa el paràgraf anterior, amb caràcter excepcional
i mitjançant acord motivat, el Ple podrà fixar aquells llocs de personal directiu professional,
que per les seves característiques especials puguin ser coberts amb personal que no tingui
la condició de funcionari.”
Queda evidenciada la voluntat del Govern de cobrir aquestes places amb personal no
funcionari, ja que una lectura de l’article 130.3 de la Llei 7/1985 reguladora de les bases del
règim local deixa palès que “El nombramiento de los coordinadores generales y de los
directores generales, atendiendo a criterios de competencia profesional y experiencia
deberá efectuarse entre funcionarios de carrera del Estado, de las comunidades autónomas,
de las entidades locales o con habilitación de carácter nacional que pertenezcan a cuerpos o
escalas clasificados en el subgrupo A1, salvo que el Reglamento Orgánico Municipal
permita que, en atención a las características específicas de las funciones de tales órganos
directivos, su titular no reúna dicha condición de funcionario.” Aquesta és la veritable raó
d’aquesta modificació amb la qual no estem d’acord. Vist l’informe del secretari i ja que per
part seva no existeix cap limitació jurídica ni tècnica sobre les modificacions proposades a
les dues esmenes anteriors, el nostre grup les manté i demanem als presents, comptant el
Govern també, que hi votin a favor.
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Tenim una nova modificació, que és la penúltima, en queden poques. És l’article 97.2 el
paràgraf tercer, on diu: “La competència per a la designació del personal directiu
professional, al qual fa referència l’apartat 2 de l’article 94, correspon a l’alcalde/essa.”
El nostre grup proposa: “La competència per a la designació del personal directiu
professional, al qual fa referència l’apartat 2 de l’article 94, correspon al Ple a proposta de
l’alcalde/essa, excepte els funcionaris/àries que els pertoqui pel lloc de treball que ocupen.”
Reiterem amb aquesta esmena el que ja hem comentat amb anterioritat. Entenem que
l’espai de major transparència i participació és el Plenari municipal i, per tant, reclamem que
l’alcalde proposi les persones a ocupar els càrrecs de personal directiu professional i que la
seva designació sigui aprovada pel Plenari. Això es diu transparència. Aquesta esmena, a
més, té una segona part, és una excepció: els funcionaris que ja ocupen aquest lloc de
treball per concurs oposició, persones que han obtingut aquesta responsabilitat en un procés
garant i exigent i sobre els quals ja han estat exercits tots els mecanismes possibles i legals
de control i estimem oportú no reiterar-ho. Vist l’informe del secretari i ja que per part seva
no existeix cap limitació jurídica ni tècnica sobre la proposta, el nostre grup la manté i
demanem als presents que hi votin a favor.
I la darrera esmena que hem presentat, també de modificació a l’article 98.1, on diu: “El
personal directiu professional podrà ser cessat en qualsevol moment sense motivació
expressa, per decisió de l’alcalde/essa.” Nosaltres proposàvem inicialment: “El personal
directiu professional podrà ser cessat en qualsevol moment amb motivació expressa, per
decisió del Ple a proposta de l’alcalde/essa.”
Aquesta esmena vol aconseguir també dues coses, primer transparència en el cessament
d’un càrrec directiu de la mateixa forma que ho pretenem en el nomenament, i que aquest
cessament, a diferència del que vol el Govern, volem que sigui motivada, un cessament
motivat, per evitar decisions esbiaixades o despòtiques sobre uns càrrecs que el nostre grup
vol i pretén valorar. Hem llegit l’informe del secretari i aquest deixa palès que la decisió de
cessament és inequívoca de l’alcalde i per tant, és l’única consideració jurídica sobre el total
de les esmenes que podria contravenir la legislació al tractar-se, sembla, d’una atribució no
delegable. No diu res contrari a que aquest cessament sigui amb motivació expressa. El
nostre grup, doncs, en consideració a l’única observació jurídica contrària del secretari,
proposa modificar l’esmena de forma que quedi així: “El personal directiu professional podrà
ser cessat en qualsevol moment amb motivació expressa, per decisió de l’alcalde/essa.” I
demana als presents que hi votin a favor.
També volem destacar, per acabar, que tot i haver lliurat les esmenes a la respectiva
comissió informativa, dimecres dia quinze, cap persona del Govern s’ha posat en contacte
amb aquest regidor per rebre explicacions de les esmenes i entendre i interpretar quin era
l’origen; per tant, entenem que seran rebutjades pel corró del Govern sense cap voluntat de
trobar un punt d’acord. En cas que això sigui així, senyor alcalde, ja li avanço que el nostre
vot serà negatiu. Gràcies.
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies senyor Suñé. Senyora Folch. Algú vol comentar les esmenes?
La Sra. Sílvia Folch
Vistes les esmenes presentades i vist també l’informe emès pel secretari de la corporació i
vist també que en la majoria dels casos entenem que les esmenes no mirarien la proposta
presentada per l’Ajuntament, per aquest Equip de Govern, en principi no estarien per
l’acceptació de les esmenes. Gràcies.

34

Acta del Ple de l'Ajuntament del Masnou

Sessió núm. PLE2015000010

23 de juliol de 2015

El Sr. Jaume Oliveras
Doncs si els hi sembla passaríem a la votació de les esmenes.
El president sotmet a votació les esmenes presentades pel Grup Municipal del PSC-CP.
Resultat: Es desestima la proposta per 14 vots, 5 vots a favor i 2 vots d’abstenció.
Votació
Els grups municipals de C’s (3 regidors) i PSC-CP (2 regidors) hi voten a favor.
Els grups municipals d’ERC-AM-MES-AM (6 regidors), CiU (5 regidors), ICV-EUiA-E (2
regidors) i PP (1 regidor) hi voten en contra.
El Grup Municipal de la CUP-PA (2 regidores) s’absté.
El Sr. Jaume Oliveras
Doncs passaríem ara al torn d’intervencions sobre la proposta presentada pel Govern.
El Sr. Federico de las Heras
Gràcies, senyor alcalde. Faré l’explicació de vot de per què hem votat en contra de les
esmenes i per què votarem en contra de la proposta. Votem en contra de les esmenes per
una raó, perquè votarem en contra d’una proposta que pensem que s’hauria d’haver retirat,
és a dir, no és aquest l’escenari on debatre una esmena presentada pel company del PSC.
La pregunta la faria a la inversa. Si aquesta esmena s’hagués aprovat, entenc que s’hauria
modificat el ROM en aquest apartat, violentant o fent un acte que jo entenc que és una
capficada. És a dir, que el ROM del qual tenim el punt següent que és el nomenament dels
membres de la comissió, perquè això ve ja de l’anterior mandat, el que és la modificació del
ROM, ja se n’havia parlat, s’han fet reunions, s’han fet propostes de modificació i és un tema
que estava enllestit, el que s’hauria d’haver fet és accelerar la modificació del ROM, reunintse al més aviat possible i incorporar el tema que creu oportú el Govern, com el tema del
nomenament del gerent professional, i debatre-ho tot junt i vestir-ho tot junt. Aprovar-ho avui
per 11 de 21 és previsible que es faci, des del meu punt de vista, és una capficada, tal com
s’havia plantejat des d’un bon principi la modificació del ROM. Gràcies.
El Sr. Jaume Oliveras
Gràcies. Senyora Crespo.
La Sra. Elena Crespo
Gràcies, senyor alcalde. Nosaltres en aquest punt no donarem suport a la proposta del
Govern perquè entenem que el marc de la discussió ha de ser la comissió del ROM creada
a tal efecte i també perquè no estem d’acord amb la creació de la figura del gerent que,
recordem, ja havia estat una proposta de mandats anteriors quan l’alcaldia era socialista.
Nosaltres no estem d’acord, filosòficament, amb aquest punt i, per tant, no donarem suport a
la proposta del Govern. Gràcies.
El Sr. Jaume Oliveras
Gràcies. Senyora Miras.
La Sra. Sandra Miras
Sí, nosaltres direm dues coses, una respecte les esmenes del senyor Suñé. Podem dir que
ens abstindrem perquè nosaltres voldríem que aquestes qüestions es tractessin en el si de
la propera comissió per modificar el ROM.
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I respecte a la proposta en si, pensem que això s’ha de fer quan facin la modificació del
ROM, no entenem les presses per canviar-lo així, precipitadament, quan tenim a les portes
una comissió per modificar-lo. D’altra banda, qüestionem la necessitat del gerent o directiu
perquè abans no n’hi havia, l’alcalde hi era mitja jornada i la seva secretària cobrava la
meitat i tot tirava, de fet, no se’ns ha justificat que aquesta figura farà que tot funcioni millor,
ni tenim cap estudi que avali aquesta necessitat. Hem preguntat pel sou d’aquest directiu i
no tenim resposta; però sabem que no serà mai menys de 55.993,56 €, ens preocupa la
convocatòria pública d’aquest lloc de treball i ens preocupa que hagi estat una persona
assignada a dit, que de moment ja estigui instal·lada, fent aquestes tasques de gerència, i
que la prova està en el fet que hem rebut al nostre correu una llista del 25 de juny de les
extensions telefòniques corporatives on el qui era cap d’àrea ara figura com a gerent. És
més, és com si volguessin fer de l’Ajuntament una empresa privada, amb els seus gerents i
directius, etc.
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies. senyor Avilés.
El Sr. Francisco Avilés
Sí, gràcies per explicar el sentit de vot. Bé, bàsicament amb els companys d’Iniciativa hem
votat a favor de retirar-lo de l’ordre del dia perquè entenem que, com deien els meus
companys, com que hi ha prevista una propera convocatòria de la comissió que ha
d’estudiar la modificació del Reglament Orgànic Municipal i entenem que l’Ajuntament porta
molts anys sense gerent, per tant no crec que fos una cosa tan necessària o tan urgent com
per tractar-la en un Ple. I portar-lo bastant de pressa per aprovar-ho abans de anar-nos-en
de vacances, tenint en compte això, no calia córrer i podíem esperar la propera comissió del
ROM. Per tant, hem votat a favor de deixar-ho sobre la taula.
Tot i que el nostre parer serà un vot negatiu en aquesta proposta, però principalment perquè
no creiem que sigui necessària la figura d’un gerent i no ens agraden, primer les presses i
segon com quedarà redactada la proposta que pressuposadament s’aprovarà, perquè
entenem que és obrir la caixa a possibles contractacions. Estem parlant de la figura del
gerent, però això no només podria ser la figura d’un gerent sinó que podrien ser altres
figures, que entenem que no són necessàries. L’Ajuntament, crec que laboralment parlant,
està ben dotat de tècnics i de personal que fins ara ha exercit la seva tasca de forma bastant
excel·lent i que no creiem que una nova modificació de l’estructura jeràrquica pugui ajudar a
desenvolupar millor les tasques que estan fent. Crec que respon més a algun tipus de
necessitat política, de control respecte algunes àrees o determinat personal que entenem
que no és la nostra voluntat i, per tant, votarem en contra de la proposta. Tot i que la nostra
decisió és votar en contra de la proposta, enteníem que les esmenes que presentava el
Partit Socialista, tot i que nosaltres no considerem que siguin necessàries aquestes figures,
que a través del ROM es proposa la seva possible creació. Sí que és cert que les propostes,
el company dels socialistes limitaven encara més i dotaven de més força els grups que no
formen part de l’Equip de Govern, però que sí que estan aquí representats i, per tant, de lo
malo lo menos malo. I, per tant, no vull dir que vostè sigui menos malo. I com a mínim si
s’hagués de crear la figura més limitada, amb més capacitat de control per part de l’equip
dels regidors que no formem part de l’Equip de Govern s’hagués agraït. Tot i que vull deixar
palès el nostre rebuig a la figura sobre la modificació del ROM que generarà la possibilitat de
contractació, la creació de figures com a gerent o anàlogues. Gràcies.
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies, senyor Avilés. Senyora Folch, per tancar el debat.
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La Sra. Sílvia Folch
Sí, gràcies senyor alcalde. Des del mandat passat el Govern municipal ha iniciat una política
de tecnificació de la plantilla i aquest fet és reafirma i aquest és un pas més en aquest sentit.
L’estructura organitzativa de les àrees en què s’organitza l’Ajuntament, així com l’aprovació
de l’organigrama, és facultat de l’alcalde, que emana de la seva atribució de direcció i
d’administració municipal. En aquest sentit, és l’alcalde qui estructura l’Ajuntament de la
millor forma que considera a fi de portar a terme tots i cadascun dels reptes i projectes que
encapçala de la forma més eficient i eficaç, en el bé de la gestió municipal i de cara a
millorar el serveis municipals vers els ciutadans i ciutadanes del Masnou. I, vist això, s’ha
considerat necessari que l’estructura organitzativa de l’Ajuntament del Masnou disposi d’un
personal directiu. I atès que és requisit que les funcions i característiques d’aquest lloc de
treball estiguin regulades en el ROM, ha calgut modificar aquest text per introduir aquesta
regulació. Cert és que anem a constituir, en el punt següent, una comissió per tractar de
redactar un nou ROM, però també és cert que en l’anterior mandat també ho vam fer i vam
tardar un any i mig. I, per tant, aquest Equip de Govern considera que sí que és necessari
portar la modificació del ROM i aprovar-ho en aquest moment. També m’agradaria afegir
que l’Ajuntament del Masnou, amb aquesta incorporació dins del text del nostre Reglament
Municipal, és pioner en la regulació del personal directiu del sector públic i, lluny del que
pensen els companys del consistori, crec que hauríem d’estar satisfets per això. Gràcies.
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies. 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), 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. Nomenament dels representants de la Comissió del Reglament Orgànic Municipal
El senyor alcalde, fa un resum de la proposta, la qual, literalment, diu el següent:
“Vist que el Ple del 19 de juliol de 2012 es va aprovar per unanimitat la moció presentada
amb objecte d’iniciar els treballs per modificar el Reglament Orgànic Municipal.
Vist la necessitat de continuar els treballs d’aquesta Comissió en aquesta nova legislatura
per tal que es pugui elevar al Ple una proposta del Reglament orgànic municipal.
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa.
En virtut de tot el que s’ha exposat, es proposa, al Ple de la corporació, l’adopció dels acords
següents:
Primer. Encarregar a la regidoria de Serveis generals la direcció i coordinació d’aquests
treballs.
Segon. Crear la Comissió d’estudi encarregada de redactar el text de l'avantprojecte del
reglament, que serà integrada per:
President: Sr. Jaume Oliveras i Maristany (ERC-AM-MES-AM)
Suplent: Sr. Jordi Matas Claramunt (CiU)
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Per part del Grup Municipal d’ERC-AM-MES-AM, la Sra. Sílvia Folch Sánchez i el Sr.
Joaquim Fàbregas Sagué.
Per part del Grup Municipal de CiU, el Sr. Jordi Matas Claramunt i la Sra. Meritxell Blanch
Daura.
Per part del Grup Municipal de C’s, el Sr. Francisco Avilés Salazar i la Sra. Stella Parodi
Barriga.
Per part del Grup Municipal de la CUP-PA, la Sra. Sandra Miras i Martínez i la Sra. Laia Noy
i Oliveras.
Per part del Grup Municipal d’ICV-EUiA-E, el Sr. Màxim Fàbregas Añaños i la Sra. Elena
Crespo Garcia.
Per part del Grup Municipal del PSC-CP, el Sr. Ernest Suñé Nicolás i la Sra. Mònica
González Huerva.
Per part del Grup Municipal del Partit Popular (PP), el Sr. Federico de la Heras Garrido.
El secretari de l’Ajuntament, senyor Gustau Roca Priante, com a assessor tècnic i com a
secretari de la Comissió.
La comissió podrà comptar també amb el suport i assessorament d’altre personal tècnic que
la presidència consideri adient.
Tercer. Convocar la propera sessió d’aquesta Comissió, pel dia 1 d’octubre de 2015, a les
19.30 hores.
Quart. Publicar-ho al Taulell d’anuncis, e-Tauler i al Butlletí d’informació municipal, i donarne 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.
12. Aprovació del pagament a l'avançada al Fons Català de Cooperació al
Desenvolupament, de la totalitat de la minuta corresponent a l'any 2015
La senyora Nomí Condeminas Riembau, regidora delegada de Solidaritat i Cooperació,
llegeix la proposta següent.
“Vist que en data 4 de juny de 2015 la Junta de Govern Local va aprovar, entre d’altres, el
conveni de col·laboració entre l’Ajuntament del Masnou i el Fons Català de Cooperació al
Desenvolupament, pel que es regulen els termes pels quals l’Ajuntament del Masnou
realitza aportacions econòmiques als projectes de cooperació i activitats desenvolupats pel
Fons Català, com a soci del mateix, mitjançant l’atorgament d’una subvenció, així com la
minuta corresponent a l’any 2015, per import de 40.000 €, amb càrrec a l’aplicació SL 23270
48000, actuació SOLFCC.01.
Vist que a l’apartat 28.7 de les Bases d’execució del pressupost vigent s’hi contempla la
possibilitat d’admetre el pagament d’un avançament, per un import màxim del 75%.
Vist que el Fons Català de Cooperació al Desenvolupament és una associació formada per
ajuntaments i altres administracions municipalistes (diputacions, consells comarcals i
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mancomunitats), que actua com a entitat col·laboradora de l’Ajuntament del Masnou en el
procés de concessió de les subvencions, segons s’estableix a l’art. 13 de la Llei 38/2003, de
17 de novembre, general de subvencions.
Vist l’informe de la tècnica de Diversitat i Ciutadania amb data 8 de juliol de 2015.
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa.
En virtut de tot el que s’ha exposat, es proposa, al Ple de la corporació, l’adopció dels acords
següents:
Primer. Aprovar el pagament a l’avançada al Fons Català de Cooperació al
Desenvolupament, de la totalitat de la minuta corresponent a l’any 2015, per import de
40.000 €, amb càrrec a l’aplicació SL 23270 48000, actuació SOLFCC.01.
Segon. Notificar aquest acord al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament.”
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies. Hi ha alguna intervenció? Sí, senyora Mònica González
La Sra. Mònica González
Gràcies, senyor alcalde. Bé, nosaltres volem manifestar que volem fer un vot a favor
d’aquesta proposta i recollir un comentari que vam tenir a la comissió i és que reiterem el
nostre interès a conèixer i fer un seguiment dels projectes als quals, com a municipi, estem
donant suport dintre d’aquest Fons Català de Cooperació i si podem fer-ne més difusió, més
treball o el que sigui, doncs estem interessats en aquest punt. Gràcies.
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies. Alguna intervenció més per part dels grups municipals? Senyora Parodi.
La Sra. Stella Parodi
Gràcies i bona nit a tothom. Volia reiterar el manifestat per la meva companya: que tingui
cura de demanar els justificants de les accions a les quals van destinades aquests diners.
Tal com també preveu el conveni i que ens ho comuniqui quan tingui aquesta informació
que, si no recordo malament, el termini és l’1 de juliol del 2017. Llavors, si no tenim la
informació el 2 de juliol de 2017, li ho recordaré. Gràcies.
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies. Senyora Condeminas.
La Sra. Noemí Condeminas
Gràcies per les seves aportacions. Una cosa és que tinguem les justificacions al 2017, l’altra
molt diferent és que jo, molt abans, els pugui presentar el projecte, perquè els projectes sí
que són coneixedors. Encara que el Fons Català ens presenta moltes vegades només un
nomenclàtor, quan ens interessem per algun projecte, el demanem i tenim la seva ampliació.
Per tant, com a mínim el que es pretén fer sí que ho puc enviar a tots els equips, que entenc
que tothom tindrà la mateixa inquietud, val. I després, evidentment, les justificacions dintre el
marge que tenen directament el Fons Català d’enviar-nos-la com a tal. Gràcies
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies. Si els sembla passaríem a la votació de la proposta.
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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.
13. Acceptació de les renúncies de subvencions atorgades a entitats de solidaritat i
cooperació, any 2014
La senyora Nomí Condeminas Riembau, regidora delegada de Solidaritat i Cooperació,
llegeix la proposta següent.
“Vist que en sessió de JGL de data 16/06/2014 es van aprovar els convenis de col·laboració
amb el CEIP Lluís Millet i l’IES Maremar, per tal de donar suport a les activitats que
desenvolupen en el marc de l’agermanament amb l’Escola La Grècia i el centre escolar
Casa de Cultura, per import de 4.230,19 € i 5.000 €, respectivament.
Vist que en sessió de JGL de data 18/12/2014 es va aprovar el conveni de col·laboració amb
l’entitat El Masnou amb el Sàhara, per tal de donar suport als projectes “Tarbies 2014” i
“Joves crits contra el mur”, per import de 3.000 € i 1.800 €, respectivament.
Vist que els dos centres escolars i l’entitat El Masnou amb el Sàhara han comunicat per
escrit la voluntat de renunciar a les respectives subvencions.
Vist l’informe de la tècnica de Diversitat i Ciutadania amb data 7 de juliol de 2015.
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa.
En virtut de tot el que s’ha exposat, es proposa, al Ple de la corporació, l’adopció dels acords
següents:
Primer. Acceptar les renúncies de les subvencions atorgades l’any 2014 als centres
escolars CEIP Lluís Millet i l’IES Maremar, per import de 4.230,19 € i 5.000 €,
respectivament, i a l’entitat El Masnou amb el Sàhara, per import de 3.000 € i 1.800 €.
Segon. Notificar aquest acord al CEIP Lluís Millet, a l’IES Maremar i a El Masnou amb el
Sàhara, perquè en tinguin coneixement.”
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies. Alguna intervenció? Senyor de las Heras.
El Sr. Federico de las Heras
Gràcies, senyor alcalde. Aquí, de fet, el que estem fent és acceptant una renúncia d’uns
diners que va destinar aquest Ajuntament a finalitats socials, del tercer món bàsicament, a
gestionar per entitats de la nostra vila. Fet que al final, doncs, no ha succeït, és a dir, no hem
gestionat i, per tant, renuncien a la subvenció. D’això, penso que n’hauríem d’extreure una
sèrie de conclusions, ja que no s’han utilitzat els diners en el que vam pressupostar. Ha
suposat, per part de l’Ajuntament, una gestió administrativa via convenis, via personal, via
una sèrie d’hores de dedicació, un tema de discussió per part dels regidors d’aquest
consistori i s’han perdut una sèrie de projectes, una sèrie de fonts determinades a uns
projectes molt concrets, i penso que això ens ha de portar a una reflexió. Una sobre revisar
les bases de la concessió; dues, per ser més restrictiu amb els criteris; tres, per demanar a
la gent que es presenti que siguin entitats acreditades amb la capacitat de gestió, no en les
bones intencions, que d’això en tenim tots, sinó la capacitat de gestionar recursos cremant
les administracions públiques com és l’Ajuntament del Masnou i tenir-ho present, repeteixo,
per quan tornem a convocar les bases corresponents. Gràcies
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El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies. Alguna intervenció més? Senyora González
La Sra. Mònica González
Bona nit a tothom. Gràcies, senyor alcalde. Torno a comentar que el nostre vot serà
favorable i també vull recollir el que vam parlar en el seu moment a la comissió, que
bàsicament es refereix a mostrar el nostre interès a fer aquest seguiment. Bàsicament per
una causa, potser necessita un seguiment aquesta labor que hem fet en l’àmbit municipal.
Llavors, si em permeten, és fer un seguiment de causes que hi ha hagut perquè aquestes
entitats hagin rebutjat aquesta subvenció i que, verbalment ja ens ho van avançar, era per
problemes de finançament externs o de terceres persones i que hi havia una manca de
suport humà possiblement en el projecte, però que tot això s’hauria d’estudiar una mica. La
proposta d’aquest seguiment és si per part del grup municipal es pot fer alguna aportació
perquè això no es quedi sense dur a terme, aquests projectes doncs, seria interessant poder
treballar-hi. Gràcies.
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies. Alguna intervenció més? Senyora Condeminas
La Sra. Noemí Condeminas
Sí, gràcies. Primer, contestaria al senyor de las Heras, que així en genèric ha dit que
hauríem de revisar les bases i tal. Ha dit diverses coses, jo li contestaré en genèric.
Aquestes tres entitats tenen la solvència més que acreditada i, d’entrada, li dic perquè
aquests mateixos projectes o similars que alguns eren de continuació ja fa molts anys que
l’executaven i ja fins i tot en mandats anteriors. I, per tant, jo no posaré mai en entredit si
estan suficientment acreditats o no, perquè ja ens han demostrat que ho estaven. El que
passa és que la falta de finançament en els moments que estem, doncs, els ha portat aquí i
només aquesta perquè després també hem anat desgranant més, i és que això és de l’any
2014 i després apareix la famosa llei de LRSAL, i això ho complica i molt a aquestes entitats
poder executar aquests projectes. Si ens ho ha complicat als ajuntaments com no ho fa a
aquestes entitats. Per tant, no tingui cap dubte que estarem al costat d’elles, però per
ajudar-les a tornar-ho a fer o buscar la forma legal de tornar-hi i no pas per coartar-les, sinó
ben al contrari per animar-les a com tirar endavant això. Si bé és cert que hi ha alguna de
forma puntual que té un tema de falta de gent al darrera i aquest, evidentment, nosaltres no
hi podrem fer res com a administració. I per descomptat que estareu informats de tot.
Gràcies.
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies. Per tant, passaríem a la votació.
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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14. Resolució del recurs de reposició interposat per l'empresa Transports Urbans del
Masnou, SL contra l'acord del Ple de l'Ajuntament de data 14 de maig de 2015 en virtut
del qual s'aprova l'actualització de preus del compte d'explotació corresponent a
l'exercici de 2015 del contracte de concessió del servei de transport urbà
El senyor Joaquim Fàbregas Sagué, regidor delegat de Mobilitat, fa un resum de la
proposta, la qual, literalment, diu el següent:
“Vist l’escrit presentat en el Registre General de l’Ajuntament en data 18 de juny de 2015 per
l’empresa Transports Urbans del Masnou, SL en virtut del qual interposa recurs de reposició
contra l’acord del Ple de data 14 de maig de 2015 en virtut del qual es va aprovar
l’actualització de preus del compte d’explotació de l’any 2015 de la concessió del servei de
transport urbà, en el qual manifesta en síntesi el següent:
- L’Ajuntament no aplica correctament el que preveu el pacte 23è del conveni de la
concessió de servei públic de transport urbà signat amb data 30 de novembre de 2007, el
que causa danys a l’empresa concessionària.
- Des de l’Ajuntament es realitza un càlcul erroni del compte d’explotació.
- Amb l’actualització aprovada es trenca l’equilibri econòmic financer de la concessió.
- Finalment sol·licita la suspensió de l’acte impugnat de conformitat amb el que preveu
l’article 111 de la Llei 30/92, de 26 de novembre, de Règim jurídic de les Administracions
Públiques i del Procediment administratiu comú.
Vist l’informe tècnic emès en data 8 de juliol de 2015 per la tècnica de mobilitat en el qual
manifesta textualment el següent:
“Antecedents
L’Ajuntament del Masnou en sessió Plenària de data 14 de maig de 2015, va aprovar
l’actualització de preus del servei corresponent al compte d’explotació per a l’any 2015, amb
un preu per quilòmetre útil de 3,96.
Aquest acord es va notificar a l’empresa concessionària amb data 20 de maig de 2015.
En data 19 de juny de 2015 va tenir entrada en el registre general d’aquest Ajuntament el
recurs de reposició de l’empresa Transports Urbans del Masnou, SL contra el referit acord
del Ple de data 14 de maig de 2015 en el qual, entre d’altres qüestions, discutia els càlculs
realitzats per la tècnica de mobilitat per procedir a la revisió de preus del contracte i al
respecte manifestava en síntesi el següent:
1. Pel que fa la partida de manteniment dels vehicles manifesta que l’ajuntament fa constar
un valor sense justificar (8.129,76 euros) i que no s’han tingut en compte les despeses
reals que manifesta acreditades l’empresa operadora, per a l’exercici 2015 (12.626,62
euros més l’IVA).
2. Pel que fa al cost del personal manifesta que es parteix d’una dada incorrecta ja que diu
acreditar que a l’any 2013 aquesta despesa va ser de 117.498,58 euros i pel 2015 la
partida corresponent als costos del personal preveu un import inferior de 108.328,6 euros.
3. El recorregut real que preveu l’informe tècnic és de 7,408 quilòmetres i segons l’empresa
aquest valor és de 7,639 quilòmetres.
4. Per calcular el cost del combustible no cal fer cap anàlisi estadístic i promitjos, perquè
l’empresa pot facilitar totes les factures corresponents a aquest concepte.
Consideracions
A la vista de l’exposat, es detalla en aquest informe que:
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1. Pel que fa a la partida de manteniment, s’ha de puntualitzar que en el compte d’explotació
de 2014 es preveia un import per a la reparacions de vehicles de 8.163,74 euros i no de
13.698,79 euros, com manifesta l’empresa concessionària.
Tenint en compte aquesta xifra i aplicant el que preveu l’apartat a) del pacte vint-i-tresè
de la minuta del conveni pel qual es modifica la concessió del servei públic de transport
urbà del Masnou, segons el qual el cost unitari d’aquesta partida s’actualitzarà anualment
d’acord amb l’IPC de Catalunya del mes de desembre de l’any anterior, s’ha calculat el
cost d’aquesta partida per l’any 2015 de maner . Al mes de desembre de 2014 l’IPC de
Catalunya va ser del -0.7%, per tant el resultat total de l’actualització és de 8.129,76
euros, tal i com es desglossa a la present taula adjunta.

2. Pel que fa a la partida de personal de conducció, en primer lloc s’ha de dir que el valor
que consta en el recurs interposat per l’empresa concessionària és incorrecte ja que la
despesa prevista al compte d’explotació per a l’exercici de 2013 era de 106.792,70 euros.
En aquest cas l’actualització es realitza anualment d’acord amb la variació del cost/hora
d’un conductor que estableix el conveni provincial del sector per la província de
Barcelona. D’acord amb l’exposat i tenint en compte que encara no s’ha publicat les
actualitzacions corresponents al 2015, s’ha d’aplicar la pròrroga del conveni col·lectiu de
treball de les empreses de transport mecànic de viatgers de la província de Barcelona per
als anys 2013-2014, que suposa un increment del 0,75% d’aquest cost.
Cal manifestar que en moment que s’aprovi l’esmentat conveni, es procedirà a realitzar
l’oportuna actualització.

3. En relació amb el desacord de recorregut real de la línia del servei d’autobús urbà, s’ha
de manifestar que el valor de 7,408 quilòmetres útils per trajecte que consta en el compte
d’explotació de l’any 2015, es troba avalat per l’estudi realitzat al mes de març de 2010
per l’empresa CINESI, relatiu a l’estudi previ per a la implantació d’una segona línia de
transport urbà al Masnou, el qual es detalla a les pàgines 31 i 41 de l’estudi referenciat, el
paràmetre analitzat al compte d’explotació de Longitud /recorregut té un valor de 7,408
quilòmetres útils/trajecte.
Per contra, el valor proposat per l’empresa de 7,639 quilòmetres, correspon a la divisió
del nombre de quilòmetres totals entre el nombre d’expedicions anuals. Per tant, resulta
que aquest valor inclou els quilòmetres totals per trajecte, és a dir també els quilòmetres
morts. Però el valor correcte és el de 7,408 quilòmetres, que es calcula dividint el nombre
de quilòmetres útils entre el nombre d’expedicions anuals.
Així mateix s’ha de tenir en compte que aquest valor de 7,408 quilòmetres útils de
recorregut de la línia és el que constava al compte d’explotació de l’exercici de 2010
aprovat per acord del Ple de data 15 de juliol de 2010 en virtut del qual es va ampliar el
recorregut de la línia del servei d’autobús urbà. Aquest acord es va notificar a l’empresa
concessionària, la qual no va mostrar cap objecció al referit valor dels quilòmetres
útils/trajecte.
4. Finalment s’ha de dir que l’actualització del cost unitari de combustible per quilòmetre útil
de servei s’ha calculat tal i com preveu l’apartat b) del pacte vint-i-tresè de la minuta del
conveni pel qual es modifica la concessió de servei públic de transport urbà amb
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l’empresa Transports Urbans del Masnou, SL, segons el qual el preu del litre de gasoil net
en un any serà calculat d’acord amb les variacions temporals del preu de venda del gasoil
obtingut a partir de les estadístiques publicades pel Ministeri d’Indústria, Turisme i
Comerç. En cap cas el contracte preveu el càlcul d’aquest cost a través de les factures
relatives al combustible aportades per l’empresa. A continuació es detallen les operacions
realitzades que seguint l’aplicació del conveni donen un cost anual de la partida del
combustible per l’exercici 2015 de 33.845,62 €.
Conclusions
Per tot l’exposat, considero que s’han de desestimar les al•legacions contingudes en el
recurs de reposició interposat pel senyor PPPPP, en representació de la mercantil Transport
Urbans del Masnou, SL contra l’acord de Ple de l’Ajuntament del Masnou de data 14 de
maig de 2015, en virtut del qual s’aprova l’actualització de preus del compte d’explotació de
l’any 2015 de la concessió del servei de transport urbà del municipi.
El que s’informa als efectes oportuns”
Vist l’informe jurídic emès en data 9 de juliol de 2015 per la tècnica de gestió de l’Àrea de
Foment en el qual manifesta textualment el següent:
“Antecedents:
Per acord del Ple de l’Ajuntament de data 14 de maig de 2015 es va aprovar l’actualització
de preus del compte d’explotació corresponent a l’exercici 2015 del contracte de concessió
del servei de transport urbà, de conformitat amb el que preveu el pacte 23è del referit
contracte.
Consta a l’expedient que el referit acord es va notificar a la mercantil concessionària el dia
20 de maig de 2015.
Amb data 18 de juny de 2015 va tenir entrada en el Registre general de l’Ajuntament el
recurs de reposició interposat per Transports Urbans del Masnou, SL contra l’acord
esmentat, motiu pel qual es conclou que es va presentar dins del termini legalment establert
i que s’ha d’admetre a tràmit.
Transports Urbans del Masnou, SL manifesta en el seu escrit, en síntesi, el següent:
- L’Ajuntament no aplica correctament el que preveu el pacte 23è del conveni de la
concessió de servei públic de transport urbà signat amb data 30 de novembre de 2007,
el que causa danys a l’empresa concessionària.
- Des de l’Ajuntament es realitza un càlcul erroni del compte d’explotació.
- Amb l’actualització aprovada es trenca l’equilibri econòmic financer de la concessió.
- Finalment sol·licita la suspensió de l’acte impugnat de conformitat amb el que preveu
l’article 111 de la Llei 30/92, de 26 de novembre, de Règim jurídic de les
Administracions Públiques i del Procediment administratiu comú. Amb data 8 de juliol de
2015 la tècnica de mobilitat ha emès informe en el qual conclou que s’han de
desestimar les al·legacions contingudes en el recurs presentat per l’empresa Transports
Urbans del Masnou, SL, ja que les actualitzacions dels imports que consten al compte
d’explotació de 2015 són ajustades al que preveu el contracte de concessió del servei
de transport urbà.
Fonaments de dret:
- Articles 160 i següents del RD legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel qual s’aprova el Text
refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.
- Articles 243 i següents del Reglament d’Obres, Activitat i Serveis del ens locals.
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- Els articles 115 i 116 de la referida Llei 30/1992 de 26 de novembre, de Règim jurídic de
les Administracions Públiques i del Procediment administratiu comú pel que fa a la
regulació del recurs de reposició.
- L’article 111 de la referida Llei 30/1992, pel que fa a la suspensió de l’execució dels
actes administratius.
Conclusions:
En quant al càlcul de l’actualització de preus i a la interpretació del pacte 23è del conveni
de la concessió de servei públic de transport urbà signat amb data 30 de novembre de
2007, em remeto a l’informe emès al respecte per la tècnica de Mobilitat de l’Ajuntament.
En relació a la denúncia que realitza l’empresa concessionària sobre el suposat
desequilibri financer que li causa el compte d’explotació aprovat, s’ha de manifestar, per
una banda que aquest desequilibri s’ha d’acreditar, extrem que no ha fet l’empresa
concessionària, i, per altra banda, en el present cas, no concorre cap de les causes
previstes a la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, que obliguin a
l’administració a restablir l’equilibri econòmic del contracte.
Finalment, pel que fa a la sol·licitud de suspensió de l’acte impugnat, manifestar que no
s’ha justificat la concurrència de cap de les circumstàncies previstes a l’article 111 de la
Llei 30/1992, motiu pel qual s’ha de denegar la petició.
A la vista de tot l’exposat considero que s’han de desestimar la totalitat de les al·legacions
presentades per l’empresa Transports Urbans El Masnou, SL i s’ha de denegar la
sol·licitud de suspensió de l’acte impugnat.”
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa.
En virtut de tot el que s’ha exposat, es proposa, al Ple de la corporació, l’adopció dels acords
següents:
Primer.- Denegar la sol·licitud de suspensió dels efectes de l’acte impugnat, de conformitat
amb l’informe jurídic emès en data 9 de juliol de 2015 per la tècnica de gestió de l’Àrea de
Territori, el qual es transcriu literalment a la part expositiva de la present resolució.
Segon.- Desestimar les al·legacions contingudes en el recurs de reposició interposat per
l’empresa Transports Urbans del Masnou, SL contra l’acord del Ple de l’Ajuntament de data
14 de maig de 2015 en virtut del qual es va aprovar l’actualització de preus del compte
d’explotació de l’any 2015 de la concessió del servei de transport urbà, d’acord amb els
informes emesos per la tècnica de mobilitat i per la tècnica de gestió de l’Àrea de Foment,
en dates 8 i 9 de juliol de 2015, respectivament, els quals consten literalment transcrits en la
part expositiva del present acord.
Tercer.- Notificar la present resolució a l’empresa Transports Urbans del Masnou, SL.”
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies, senyor Quim Fàbregas. Obriríem intervencions dels grups si és necessari.
Sí. Endavant, senyor Fontcuberta.
El Sr. Joan Fontcuberta
Bona nit i gràcies. Jo el que voldria dir és que sembla que hi ha una sentència, un
contenciós administratiu, que vàrem guanyar, n’han interposat un de segon i jo diria que
anem en un procés judicial que crec que no interessa a ningú. Jo crec que podríem arribar a
un acord amb aquesta gent i crec que hi ha hagut una gestió per part de vostès
d’apropament per arribar a aquest acord. Perquè si anem al jutjat, ja ha guanyat una vegada
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si en guanya dues, tot això són més costos, més interessos. Jo crec que hauríem d’arribar a
aquest acord. El nostre grup hi votarà en contra.
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies. Senyor Quim Fàbregas.
El Sr. Joaquim Fàbregas
Sí, només per fer un aclariment. Aquest en concret és el tercer recurs de reposició i hi ha
sentència sobre el primer que va presentar, que efectivament creiem que, per defecte de
forma i sense ser la sentencia ferma perquè l’Ajuntament ha recorregut, va donar la raó a
l’operador. Tot i així, volia comentar que des de fa unes setmanes hem iniciat un procés de
negociació i que, si arriba a bon port, la part que haurà de fer l’operador serà retirar tots
aquests recursos que ha anat presentant contra l’Ajuntament.
El Sr. Joan Fontcuberta
Gràcies. Jo sabia que havia guanyat, sabia que tenien unes converses amb vostès i espero i
desitjo que això arribi a bon port. Si necessiten alguna col·laboració per part nostra, doncs
sàpiguen que la tindran. Gràcies.
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies. Doncs, si els sembla, passaríem a la votació de la proposta.
Resultat: Aprovat per majoria absoluta, per 17 vots a favor, 3 vots en contra i 1 vot
d’abstenció.
Votació
Els grups municipals d’ERC-AM-MES-AM (6 regidors), CiU (5 regidors), CUP-PA (2
regidores), ICV-EUiA-E (2 regidors) i PSC-CP (2 regidors), hi voten a favor.
El Grup Municipal de C’s (3 regidors), hi vota en contra.
El Grup Municipal del PP (1 regidor), s'absté.
15. Suggeriments i preguntes adreçats a l'Equip de Govern
El Sr. Federico de las Heras
Sí, senyor alcalde. Tinc tres preguntes. Les he passat per escrit també al senyor secretari
perquè me les puguin contestar per escrit, però en faré una lectura.
Una és sobre les banderes que ens han posat aquí a tot el poble, des de fa bastants dies.
Ho llegeixo, és una línia que complementa una mica la moció que a posteriori es presenta
per part de ciutadans sobre el mateix tema, però jo redundaré en temes que m’interessen,
més en concret sobre el compliment de les ordenances i sobre qui versa la pregunta. Llegiré
entre català i castellà perquè ho tinc mixt, diu:
El nostre partit ha observat que els fanals del passeig Marítim, Pau Casals, Joan XXIII i en
altres carrers del nostre municipi i que constitueixen mobiliari urbà d’aquest Ajuntament han
estat penjades banderes indegudament, sembla que les estelades. Entenem que aquestes
banderes, a més de no ser símbols de representació, ni de l’Ajuntament ni de la Comunitat
Autònoma, ni de l’Estat, ni de la Comunitat Europea, han estat col·locades en espais públics
de forma indiscriminada i, sobretot, no autoritzada. Aquestes banderes, entenent que
existeix regulació expressa d’utilització i ús del mobiliari urbà d’aquest Ajuntament, en
concret en l’ordenança de convivència ciutadana de la qual he fet un extracte d’un dels
articles que diu:
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‘No es poden situar o deixar abandonats a la via pública objectes particulars’, això és un
objecte particular i a continuació passant una mica més endavant diu:
‘Els objectes o materials retirats es portaran al dipòsit municipal, essent les despeses de
trasllat i custòdia a càrrec dels seus propietaris o posseïdors d'acord amb el dictamen
pericial que emeti el servei municipal corresponent.’ Parlo de la nostra ordenança municipal,
no parlo de res d’estrany. Amb això, com a grup municipal, volíem fer unes preguntes molt
senzilles:
1. Si vostès coneixen, com Ajuntament, qui ha col·locat aquestes banderes a la nostra
localitat?
2. Si coneixen vostès que aquesta col·locació massiva de banderes vulnera la nostra
ordenança de convivència ciutadana?
3. Si han realitzat alguna acció per restablir la legalitat retirant aquestes banderes? Quina
acció? I quin és el regidor responsable?
4. Si han fet alguna acció per sancionar aquesta ocupació il·legal? Si s’ha incoat algun
expedient administratiu? I, si no s’ha fet, quin és el motiu pel qual no s’hagi fet?
I, després, i última pregunta és, si estan d’acord en què es compleixin les nostres
ordenances ciutadanes? Totes o algunes? I quines? Una mica l’última pregunta és una mica
més sarcàstica, però vull saber si estan d’acord que es compleixin les nostres ordenances.
Després, tinc dues preguntes més. Una és, me l’ha traslladat una persona i, bé, crec que en
el seu dia es va parlar i penso que seria bo posar-ho sobre la taula, és sobre les beques de
menjador i les ajudes fora de períodes escolars i diu així:
“Durant els mesos d’estiu queden tancades les escoles públiques i els seus menjadors i, des
d’aquests menjadors i a través del sistema de beques, podem garantir des del municipi que
tots els escolars que poden patir alguna necessitat familiar tenen garantida una alimentació
bàsica i de qualitat. Volíem saber, aquest control ordinari, que és de facto, es produeix tot
l’any, durant els períodes d’activitat escolar o sigui fora dels períodes d’activitat escolar pot
donar situacions d’un cert desempar, sobretot ara a les vacances i a les vacances d’estiu,
vacances de Nadal i altres. Llavors, volia fer una pregunta: quins controls fem des d’aquest
Ajuntament, en concret des dels Serveis Socials municipals durant els períodes, sobretot
d’estiu, que no tenim tan a la vista els nens com quan els tenim la resta de l’any? Volia
preguntar quantes famílies, si és el cas, han demanat ajudes alimentàries i saber quantes
representen sobre els que sol·liciten habitualment beques menjador. La pregunta és, per dir,
si normalment demanen beques de menjador, per dir alguna cosa, cent famílies, i aquest
estiu han demanat ajuda de Serveis Socials cinquanta alguna cosa no quadraria, no sé.
Volia saber una mica, conèixer aquestes dades amb una mica més de la precisió.
Després, volia preguntar si s’ha estudiat la possibilitat, per part d’aquest Ajuntament, d’obrir
algun dels menjadors escolars del col·legis durant els períodes de vacances per donar en un
moment donat servei a famílies més necessitades de la població?
La tercera pregunta, i amb aquesta finalitzo, es preguntaria sobre l’atenció especial a la gent
gran durant l’onada aquesta de calor que hem patit durant quasi tres setmanes i que sembla
que finalitza ara. Diu així: Hem patit durant quasi tres setmanes una de les onades de calor
més intenses i duradores des que es tenen registres. Aquest fet inusual pot provocar
perjudicis en la salut de molta gent i un dels col·lectius més vulnerables, entre d’altres, però
un dels més vulnerables és la gent gran. Llavors, són dues preguntes senzilles. Una és
saber si des de Sanitat d’aquest ajuntament o des d’algun altre departament si s’ha aplicat
algun protocol d’actuació i prevenció sanitària sobre la gent gran del Masnou. I, si és així,
què és el que s’ha fet? I, també, volia saber si s’han fet actuacions especials i preventives i,
si és el cas, quanta gent s’ha pogut atendre? Gràcies.
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies senyor de las Heras. Senyora González.
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La Sra. Mònica González
Hola, bona nit. Llegiré la meva pregunta. Com a membre nou d’aquest consistori, com a
persona nouvinguda en els afers municipals, m’agradaria conèixer millor el funcionament de
l’Ajuntament. De fet, aquesta tarda, a la Comissió de Comptes, hem esmentat aquest tema
per un tema de manca d’hàbit en tots aquests afers municipals que tractem aquí al
consistori. Llavors, demanaria conèixer si a aquest equip de persones que som les persones
nouvingudes ens podrien fer una formació, com un tour informatiu, que d’alguna manera el
consistori, el Govern local, ens pogués adreçar vers el tema d’equipaments, àrees,
funcionament, organigrames, una mica vist des de dintre en l’àmbit nostre local. Aquesta és
la meva petició. Gràcies.
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies. Senyor Suñé.
El Sr. Ernest Suñé
Sí, gràcies. Jo, primer una observació de procediment, senyor alcalde, he detectat que la
lectura de decrets que ha fet el senyor secretari, ha canviat. S’ha limitat a una relació
numerada dels 600 decrets perquè m’he quedat del 602 al 1.200. No, no, està molt bé. Això
vol dir que es treballa, però és clar, fins ara el que es feia era llegir l’enunciat de cadascun
d’aquests decrets, no es feia això, segur, a veure, si no hi ha hagut un canvi, si ho tinc jo
malentès, és una observació. No, no, val, és una observació. Després, en tot cas, com tinc
diverses coses petites.
Recentment es va celebrar el 10 aniversari de l’escola bressol Sol-Solet i ens va estranyar la
poca assistència de persones i l’absència d’alguna de les autoritats que hi van participar.
Ens agradaria conèixer quines han estat les accions de comunicació, promoció i protocol
que es van dur a terme per convocar totes les famílies dels alumnes que hi han passat
durant aquests deu anys, i els regidors que, d’una forma o una altra, hi han tingut relació. Sí
que és cert que hi vaig veure regidors d’educació, però és clar, n’hi ha d’altres i hi ha els
regidors que van participar a la seva creació. Jo crec que em va estranyar de veure tan poca
gent. Em va sobtar.
En una altra qüestió, veiem amb molt bons ulls l’evolució de la construcció del Parc Vallmora
avançant, avança a una celeritat, amb una intensitat bona, això ens satisfà. Hem observat,
però, que la delimitació de les obres ha esperonat la construcció de noves barraques a la
part de dalt. És a dir, en aquests moments hi ha més barraques que estan ocupant, han
delimitat una zona i es veu que han dit, bé, d’on estem fins la delimitació és nostre, això està
obert. Volem saber si en tenen coneixement i si tenen previst fer res al respecte?
Volem recordar-los que dins de les inversions que aquest consistori va aprovar per a l’any
2015 al darrer Ple de pressupostos hi ha la construcció d’horts urbans, que tenim un espai
on es poden habilitat, a Mare de Déu del Pilar, i que podria ser una eina de bescanvi per a
aquests horts a l’hora de treure’ls.
També, respecte al Parc Vallmora volem saber si està previst finalitzar el carrer que delimita
Vallmora amb els carrers dels músics i que solucionaria de cop les molèsties tant de la riera
com de la mobilitat de la zona. Ens ha fet la sensació que a l’últim tram de carrer no hi ha
construcció, ens agradaria que ens ho aclarissin. I si és un tema només temporal o
simplement és que no està previst.
Aquest any, el Masnou ha recuperat les dues banderes blaves que tant van costar
aconseguir i això ens satisfà també. Estem molt satisfets, com pot veure el senyor alcalde.
Això significa que l’any passat es va fer una bona feina, això també s’ha de reconèixer, el
que no estem tan segurs és que aquest reconeixement ens el donin l’any vinent. Vistes la
gran quantitat de queixes que donen les dutxes, tant de la zona d’Ocata com de la zona de
Bell Resguard, no? Ahir ho veiem publicat a El Masnou Viu, on es queixen de l’estat de les
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d’Ocata, però no podem oblidar que les que hi ha just a la sortida del pas de la rotonda a la
Nacional II, estan obturades i no evacuen l’aigua i ho enfanguen tot i les deixen també inútils
per a l’ús. Reclamem una acció decidida per part del departament que correspongui, que
amb aquest canvi que han fet no sé a qui li toca. Vostès ja ho saben.
Els darrers mesos, diversos ajuntaments catalans han rebut ordres del Ministeri d’Hisenda
d’embargar ajuts socials a persones o familiars amb pocs recursos pel fet de tenir deutes
anteriors amb l’Administració pública. El nostre grup considera que aquests embargaments
són inadmissibles, ja que afecten de forma directa persones i famílies, i desvirtuen el sentit
dels ajuts que atorguem els ajuntaments a aquestes persones. Voldríem saber, en cas
d’haver-ne, quantes persones es troben en aquesta situació i quines mesures ha previst el
Govern al respecte.
I, ja per acabar el torn de preguntes, hem tingut coneixement que el Departament de Salut té
previst un pla de reordenació estival que suposarà el tancament de trenta consultoris i deu
caps a la regió sanitària de Barcelona on està integrada la nostra comarca. A més, la
majoria dels que obrin modificaran la seva jornada a la baixa, tancant a les cinc en comptes
de les vuit o obrint únicament al migdia. Aquesta mesura coincideix, a més, amb el
tancament de dos mil llits. Val a dir que Barcelona ciutat no es veurà afectada per la mesura,
és a dir, la resta de la regió metropolitana, excepte Barcelona, seran els que patirem.
Voldríem saber si aquestes mesures afectaran cap dels CAP del Masnou. Gràcies.
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies, senyor Suñé. Senyora Crespo.
La Sra. Elena Crespo
Sí, gràcies senyor alcalde. Bona nit a tothom. Jo demanaria, si us plau, a la senyora Neus
Tallada, com a responsable de Cultura, si ens podria passar, quan sigui possible, la
memòria de l’edició del Ple de Riure d’enguany, memòria econòmica perquè la tècnica
entenc que encara no poden fer-la.
A la senyora Meritxell Blanch, responsable d’infància, volia preguntar-li si està assabentada
de quina és la situació del material que hi ha a Països Catalans sobre un projecte que es va
fer sobre jocs compartits, que consistia a deixar una capsa de joguines d’ús comunitari pel
veïnat. No sé si sap que ha desaparegut tot el material, que està malmès i, per tant, volíem
fer-li saber i preguntar-li si hi pensen fer alguna actuació i si pensa que aquest projecte
podria ser exportable a altres parcs infantils del poble.
Al senyor Quim Fàbregas, com a responsable de Manteniment. Bé, el tema de les dutxes
com que és un clàssic i ja ha sortit, doncs, l’obviarem, però també la teníem, volíem
demanar-li també quina és la freqüència de neteja dels carrers que engloben el barri de
Santa Madrona, concretament jo li preguntaria pel carrer de Tarragona. Hem rebut queixes
d’alguns veïns que ens diuen que encara tenen restes de brutícia de la revetlla de Sant
Joan. I, per tant, m’agradaria conèixer quina ha estat l’última data de recollida d’aquella
zona, de recollida de neteja s’entén.
Volíem saber quan està previst, en el calendari de poda, la poda de l’arbrat que comprèn la
zona de Silveri Fàbregas, carrer Múrcia, carrer Valladolid i entorns, l’arbrat que hi ha és
morera. La morera està molt frondosa i realment envaeix fins i tot vivendes particulars,
llavors volíem saber si és normal en el cicle d’aquest arbre i si està prevista alguna actuació.
De la mateixa manera, també al la zona de Silveri Fàbregas, carrer Múrcia, carrer Valladolid
i entorns, s’ha fet esment que tenim aquell espai que és municipal, que inicialment estava
previst per fer el projecte d’horts urbans, és nostre, és municipal, però està en molt males
condicions i també sabem que hi ha presència de rates, ens han dit els veïns. Per tant,
volíem saber ―i això sí que li preguntaria al senyor Alfaro, potser, com a responsable de
salut pública― si hi ha previsió d’alguna actuació al respecte en aquesta zona.
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A la senyora Condeminas, en la línia del que ha preguntat el senyor de las Heras, doncs,
preguntar-li si més no és possible el tema de les beques menjador, saber si des de Serveis
Socials s’ha previst algun dispositiu per intentar fer prevenció sobre aquesta situació de risc
social d’aquests infants que no poden tenir accés a l’àpat que els garanteix el menjador
escolar.
I, d’altra banda, tenim constància que hi ha hagut, en les últimes setmanes, un altre
desnonament aquí al Masnou, i saber si s’ha aplicat el corresponent protocol, si n’hi ha
hagut més d’un i què ens en poden dir. Gràcies
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies, senyora Crespo. Senyor Màxim Fàbregas.
El Sr. Màxim Fàbregas
Gràcies, senyor alcalde. La primera demanda va dirigida directament a vostè. Li voldria
demanar que donés instruccions, és una demanada que ja he fet històricament a l’alcalde
anterior i avui li reitero a vostè, que doni les instruccions necessàries perquè totes aquelles
preguntes que vaig realitzar en els darrers mesos de l’anterior mandat al Govern municipal i
que no han estat contestades ho siguin abans del proper ple del mes de setembre.
La segona, fa referència al SOCNUM, pregunto per una relació detallada, amb dates i còpia
dels documents corresponents, de les actuacions que hagi realitzat en relació amb l’informe i
l’annex elaborats per la Diputació de Barcelona, respecte a la llicència d’activitat d’aquest
equipament.
La tercera, fa tres mesos que vaig fer arribar al Govern la queixa d’un veí del Masnou per
l’estat d’abandonament en el qual es trobava la marquesina de l’autobús situada a la cruïlla
del carrer Navarra amb Amadeu I, que des del mes de març estava totalment inhabilitada
per a les persones usuàries del servei. Veig que la manera que ha tingut el Govern de
solucionar el problema ha estat retirar la marquesina. Per això, pregunto al Govern quines
són les raons per les quals s’ha produït aquesta retirada i li demanem que la reposi amb la
màxima diligència.
També hem rebut diverses queixes de veïns i veïnes, bàsicament gent gran, que denuncien
la retirada d’alguns bancs de la via pública. Generalment són persones amb problemes de
mobilitat que els fan servir per descansar en els seus desplaçaments. Demanem al Govern
un informe sobre quins són els bancs que s’han retirat i, també, que estudiï la situació actual
i que, en atenció a la nostra gent gran, procedeixi a augmentar el nombre de bancs a
disposició de la gent del Masnou.
La cinquena fa referència al fet que en diferent fòrums del Masnou s’han fet ressò de l’estat
de les plantacions que es van realitzar al Parc Vallmora en un programa conjunt entre
l’Ajuntament i les escoles del nostre municipi. Demanem al Govern un informe exhaustiu que
analitzi l’estat de les diferents espècies que s’hi van plantar, que posi de manifest les raons
per les quals una part important ja estan mortes i que, si escau, plantegi les possibles
responsabilitats a demanar per la situació actual d’aquestes plantacions.
També hem rebut queixes pels fets que sembla que van succeir a la revetlla de Sant Joan al
sector d’Ocata proper a la Nimfa. Sembla que algunes persones van envair la N-II, posant
en perill la seva vida i la dels conductors que hi circulaven en aquell moment. Demanem al
Govern un informe sobre aquests fets, on constin les denúncies rebudes, si és que es van
rebre denúncies, així com una còpia de les actes aixecades per la Policia Local en relació
amb aquests fets. També preguntem al Govern si, com a conseqüència d’aquests fets, s’ha
procedit a denunciar algunes de les persones que hi van intervenir.
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La setena diu el següent: amb motiu de les darreres pluges s’han produït alguns basals a la
platja. La manca d’actuació de l’Ajuntament ha provocat que s’hi hagin acumulat mosquits,
amb les corresponents molèsties per a les persones usuàries. Demanem al Govern que
sigui diligent i que actuï amb rapidesa per evitar, en properes ocasions, que es repeteixin
situacions com aquesta.
L’última, la darrera, diu que hem tingut coneixement que, l’any 2011, es va concedir la
incapacitat permanent al treballador de la brigada municipal Sr. XXXXX per contingències
comunes. L’esmentat treballador ha presentat diferents reclamacions a l’Ajuntament
argumentant que, en realitat, el que va provocar la seva incapacitat va ser un accident
laboral i va adjuntar escrit d’un company seu que informava que, mentre estaven carregant
una nevera, el Sr. XXXXX es va trobar malament, queixant-se d’un fort dolor al pit.
El Sr. XXXXX també ha demanat en diferents ocasions que, per part de l’Ajuntament, es fes
el corresponent comunicat d’accident, sense que, a dia d’avui, hagi tingut èxit en la seva
demanda.
És precisament la no existència d’aquest comunicat el que va comportar que la incapacitat
permanent es concedís per malaltia comuna i no per accident laboral, amb els
corresponents perjudicis per al treballador quant a indemnitzacions no rebudes i quantia de
la pensió a cobrar. Demanem al Govern un informe exhaustiu en relació amb aquest punt i,
tan aviat com el tinguem a la nostra disposició, una reunió amb la regidora responsable de
Recursos Humans. Gràcies.
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies. Continuem. Senyora Miras.
La Sra. Sandra Miras
Sí, nosaltres volem fer tres preguntes molt ràpides i de la mateixa temàtica. Volem preguntar
per les dutxes de la platja d’Ocata, les que hi ha davant de Can Basomba o del Ribadi, per
les que ja són més velles, ja que l’aigua raja amb descontrol, és com si hi hagués calç o
alguna cosa dins del boc i l’aigua surt descontrolada per tot arreu excepte per damunt del
teu cos, amb el consegüent malbaratament que això suposa i el nul servei que fan. Això
passa també, en una menor mida però també passa, en els rentapeus. Aquesta és una
pregunta.
La segona és: volem preguntar per unes boies grogues que es van posar a la platja a
principis de temporada a la mateixa zona, i que sabíem que servien perquè la gent gran o
amb problemes de mobilitat pogués sortir de l’aigua, i d’un dia per l’altre les van retirar i les
van canviar de lloc. Hi ha un grup nombrós de gent gran a la platja d’Ocata que les reclama i
els preguem o els preguntem si és possible posar-ne unes altres.
La tercera pregunta, va en la mateixa línia: volem preguntar per les passarel·les de ciment
que s’han posat, perquè el que passa és que s’hi posen els cotxets dels nadons o les
cadires adaptades, van avançant i es queden a mig camí perquè la passarel·la no arriba fins
al final, et deixa a mitja platja i no sabem si és que està inacabat o això ha de quedar així o
què passa?
També volia dir que abans he parlat de minusvàlids i vull demanar disculpes que m’he
equivocat, volia dir discapacitats quan parlava dels vestidors.
El Sr. Jaume Oliveras
Senyora Miras? Moltes gràcies. Senyor Foncuberta.
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El Sr. Joan Foncuberta
Moltes gràcies, senyor alcalde. Bé, nosaltres tenim unes queixes dels veïns d’Ocata: que a
la plaça dels Països Catalans, hi ha un excés de coloms. També no ajuda gens l’abocament
dels centres comercials que fan fora dels contenidors soterrats; per tant, tenen males olors i
dels comerciants del camí real, que tenen moltes manques a l’estructura de les voreres, on
estan sortint escarabats. Llavors, això sé que s’ha parlat fa un moment, però aquesta gent
està molesta i volen una solució pràcticament immediata.
També voldria parlar dels parcs de Can Targa, en el qual fa pocs dies vaig comentar que hi
havia un forat que s’havia de tapar, que em van dir que el taparien ràpid, que el senyor
Joaquim també ho sap i que fins avui no s’hi ha fet absolutament res. Estic sentint obres
molt importants que les farem, no les farem, però si no som capaços de tapar un forat, com
podem fer grans obres? No ho entenc. Jo sóc nou aquí, i hi ha coses que no entenc. I
m’agradaria saber perquè.
També us parlo del tema del mirador de Can Targa, tot el que és la part de baix del mirador,
la canalla no hi pot jugar. Hi ha un tipus de planta que té una punxa que se’ls clava a les
sabatilles aquestes de goma. Llavors, tot això, l’única forma de fer-ho, i he parlat amb un
jardiner, és llaurar-ho i treure aquesta planta dolenta. Està ple, està plegat. Jo us demano,
per favor, a veure si això ho podem realment solucionar.
També és cert que aquest parc concretament i els parcs de Can Targa com el mirador hi ha
una sèrie de gent que fa les seves necessitats, dorm, etc., hi ha droga, hi ha molt problema i
jo crec que necessitem més presencia policial. Per tant, sota el meu punt de vista, el nostre
grup demanem si es poden convocar tres o quatre places de policies efectives. I, a més,
aprofito aquesta ocasió per felicitar la Policia per l’actuació que va tenir el dia dels focs
artificials que, en vint-i-quatre hores, tenien detinguda la persona que realment va llençar
aquest petard. Ningú ha parlat d’això. I jo vull felicitar la Policia per la gran actuació que ha
tingut i també la felicito a ella, perquè va tenir la intervenció ràpida, aquesta nena, doncs,
suposo que es curarà molt millor de la cama. Moltes gràcies i bona tarda.
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies, senyor Foncuberta. Senyora Parodi.
La Sra. Stella Parodi
Sí, gràcies senyor alcalde. Jo tinc dues queixes dels veïns d’Ocata. La primera és que els
jardins de la Nimfa i dels Països Catalans, pràcticament al costat de les zones d’habitatges,
els darrers anys s’estan duent a terme diferents activitats musicals amb gran assistència de
públic que no està sotmès a cap mena de control d’accés. El resultat d’aquestes activitats
són danys de mobiliari públic, consum d’alcohol per part de menors, música
incomprensiblement elevada, botellon, orins, vòmits, etc., davant de les façanes dels
domicilis, brutícia generalitzada i tot això fins a la matinada. I pel que acaba de dir el
company Màxim, també actuacions imprudents i perilloses. Demanem que es conciliïn els
drets dels joves a organitzar activitats lúdiques amb els drets i el descans dels veïns. I en
aquest sentit proposem que s’estudiï la viabilitat d’ubicar-los al Voramar II, per exemple.
I l’altra queixa també són per les batukades que cada diumenge a l’exterior de la nau de
manteniment; no demanem que no es faci, ni molt menys. És una activitat, entenem,
necessària i divertida per les rues que es fan pel poble durant l’any. Però és possible que
puguin assajar en algun recinte tancat o en algun altre indret per evitar que sempre es causi
la mateixa molèstia als mateixos veïns i de manera regular? Gràcies.
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies. Senyor Avilés.
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El Sr. Francisco Avilés
Sí, gràcies senyor alcalde. Bé, també referent als meus companys de la zona d’Ocata també
ens diuen que s’ha detectat, hi ha nombrosos vehicles abandonats a la via pública i que no
són zones que hi hagi... Bé, el Masnou no és una zona gaire generosa en temes
d’aparcament i, per tant, allò genera una gran molèstia per a una zona que està prou
massificada. Fins i tot podrien provenir d’algun taller d’automòbils que hi hagi allà a la vora,
no sé si d’això... bé, segur que en té constància l’Ajuntament d’això; no sé si de la
procedència, però jo sé que hi ha uns requisits per tal, finalment, que la Policia pugui actuar i
emportar-se el vehicle a alguna empresa de desbastellament, però bé, en qualsevol cas, ens
agradaria que posés més fil a l’agulla en aquest tema perquè sembla que preocupa els
veïns.
Igualment, quant a l’associació cannàbica que hi ha a prop del CAP de salut i la llar d’infants,
tenint en compte que el nostre grup ha manifestat públicament la seva intenció de fer un
debat públic per a la legalització de la marihuana, o sigui que tot i que podem estar a favor
d’aquest tipus d’associacions i ens semblen correctes i beneficioses perquè es pugui fer un
consum responsable i controlat d’aquestes substàncies. Sí que és cert que ens arriben
queixes que, no dintre de l’associació ni molt menys, però sí als afores també es fa un
consum potser excessiu i que, doncs, a certs veïns que van amb menors no els acaba
d’agradar. Voldríem saber si d’aquestes queixes que hem rebut nosaltres també n’és
coneixedor l’Ajuntament, és a dir, si també han rebut alguna queixa en aquest sentit o algun
tipus de denúncia? Si és així, que ens en donin còpia i que si es poden adreçar a aquesta
entitat per explicar-li que el consum és millor fer-lo dintre que no fora per evitar situacions de
mala convivència, els ho agrairíem.
I també ens agradaria saber, no sé si això és per a la regidora de Cultura, si ens podria
confirmar o no confirmar si l’Ajuntament disposa d’un dial per emetre ràdio, la freqüència,
perquè en el seu dia recordo, fa molts anys, com si l’haguéssim venut. Si en disposa? Si
dintre de les actuacions previstes que té el nou equip de Govern, dintre del programa
d’actuació, està prevista la creació d’alguna emissora municipal amb el dial que correspon o
amb la compra d’un altre dial, perquè tampoc suposaria una despesa massa important.
Voldria saber això, no? Si és prioritari per a l’Equip de Govern? Si no ho és? Si ho té
pensat? Si no ho té pensat? Que ens expliqui quelcom sobre això. Gràcies.
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies, senyor Avilés. Per part dels membres del Govern, hi hauria alguna resposta?
Per fer ara o sinó es farien a posteriori, abans del proper Ple o durant el Ple del mes de
setembre. Hi ha alguna resposta, comencem per aquí.
La Sra. Meritxell Blanch
Bé, en resposta al senyor Suñé, sobre l’acte del desè aniversari del Sol Solet, volia dir que el
Consell Escolar de la mateixa escola bressol va comentar en el passat mandat, o sigui a
començaments de maig, la possibilitat de fer la festa del desè aniversari. En aquest consell
Escolar es va decidir que la regidoria d’Ensenyament donaria suport a les activitats que es
fessin. A partir d’aquí es va posar en funcionament, ells van enviar propostes i sí que s’ha de
dir que no van demanar la col·laboració expressa d’assistència de membres del consistori
fins una setmana abans de la data. A partir d’aquí, a través del protocol d’Alcaldia, ens vam
posar en funcionament, es van convocar els dos exalcaldes més tots els regidors
d’ensenyament que han anat passant durant aquests anys. Sí que és cert que no hi va haver
gran assistència de gent, però també cal tenir en compte que és mes de juliol, un dissabte a
la tarda a les cinc i que, per tant, la mateixa escola ja n’era conscient. Però va ser la
directora i l’equip de docents que van decidir que fos aquella data.
Sí, després a la senyora Crespo, que sí que és veritat, va desaparèixer la caixa. I em
comenten que la tècnica va parlar amb la persona que va portar a terme el projecte, que és
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cert que es busquen alternatives de caixes que siguin més adequades, i que també va ser
una prova pilot a Països Catalans i que es buscaran altres places. Gràcies.
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies. Senyor López.
El Sr. Romà López
Senyor alcalde, doncs, resposta a la pregunta que havia fet el senyor Suñé i la senyora
Miras. Primer passaré a respondre la pregunta que ja havia fet sobre els dutxes. També hem
identificat que hi ha dos gots de dutxes que estan fetes malbé, són les del carrer Mare de
Déu de Núria, que entenc que són les del davant de Can Basomba i les del baixador
d’Ocata. S’han encarregat dues dutxes de tres sortides cadascuna, que ja estan
encarregades i haurien de venir la setmana que ve i s’instal·laran, es trauran les que hi ha
de formigó i s’instal·laran aquestes dutxes de tres sortides.
Després, passo a donar resposta a la pregunta que ha fet sobre la passarel·la de formigó,
suposo que en l’ampliació de la passarel·la de formigó que s’ha fet al costat del Club Nàutic,
s’ha fet fins a la línia on hi ha les escombraries, ja que la resta està feta de passarel·la de
fusta fixa, ja que al ser fixa la de formigó deixant-la tot l’any, la marea a l’hivern puja i podria
fer malbé la passarel·la.
Finalment, quant a les boies, no sé a quines s’està referint, li puc avançar que l’empresa que
va posa les boies es va equivocar, i enlloc de posar-les al carrer Mare de Déu de Núria, les
va posar al carrer al carrer Mare de Déu de Montserrat i, aleshores, teníem moltes queixes
perquè hi havia persones que generalment anaven on hi havia aquesta línia de vida i ara els
costava molt entrar i sortir. Vam parlar amb l’empresa i ja hem fet el canvi; per tant, no sé si
s’està referint a aquesta línia de vida. Si em diu on és ho miraré i li donaré resposta.
El Sr. Jaume Oliveras
Pot precisar?
La Sra. Sandra Miras
Sí, que Mare de Déu de Núria i de Montserrat són carrers paral·lels i les boies estaven
davant de Mare de Déu de Núria i ara se les han emportat més cap a la zona de l’estació
d’Ocata, no són aquestes o no sé quines són, però les que estaven davant de Mare de Déu
de Núria, no hi són. Hi eren, perquè jo anava a nedar als matins i les veia. Nedava des
d’aquelles boies, de fet.
El Sr. Jaume Oliveras
Senyor López.
El Sr. Romà López
Sí, les línies de vida es posen en concordança amb les passeres. Si li sembla bé, ho
comentem i li donaré la resposta adequada. Gràcies.
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies. Alguna resposta més per aquí? La senyora Condeminas.
La Sra. Noemí Condeminas
Gràcies. Respecte a la senyora Crespo que em preguntava un tema concret de
desnonament, li respondré fora Ple, ja sap pel tema de protecció de dades, cap
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inconvenient. I respecte al tema de beques menjador que ha sortit de diferents grups, vull dir
que, evidentment, com cada estiu des de la regidoria d’Acció Social es fa una previsió del
tema de menjadors. Sí, que hi ha famílies que s’han acollit a una modalitat i se’ls informarà a
tots de forma pertinent del nombre d’usuaris d’aquestes beques. Tots aquests usuaris, crec
que no sé si era el Partit Popular em sembla que ha preguntat o el PSC no recordo ara. El
Partit Popular, com detectàvem i com ho fèiem, doncs els controls, evidentment, es fan a
través de les assistents socials, és a dir que les famílies que durant tot l’any tenen beques
de menjador, hi ha famílies que són puntualment i gent que són tot l’any per les necessitats
socials o econòmiques i, evidentment, aquestes no cal que ho demanin, és el mateix servei
social qui avança l’estratègia a seguir; per tant és de tot l’any. El fet d’obrir un menjador
d’estiu, l’any passat es va proposar no a través d’una escola, sinó a través del Centre Obert
Maricel que, a més a més, hi tenim cuina i podríem cuinar in situ. La resposta va ser que
només s’hi van acollir dues famílies, ja ho vaig explicar en el Ple de l’any passat. Aquest any
s’ha tornat a fer la mateixa demanda i estem en la mateixa situació i, per tant, es dona de
forma puntual i específica a aquelles famílies que han necessitat aquest servei i que no
podem obrir un menjador per dos o tres nens, val? Tornem a engegar el tema de la targeta
de compra, que, com sabeu, considerem que dignifica i molt aquesta gent i que és finalista i,
per tant, tenen controls, igual que també poden haver-hi temes d’assistència domiciliària en
temes de menjador en algun cas puntual. De totes maneres, passat l’estiu us passaré una
petita memòria de totes les actuacions puntuals que s’han fet. Evidentment, sense vulnerar
cap mena de dada personal. I ja està.
I respecte al que ha comentat el senyor Fontcuberta, la felicitació a la policia, evidentment la
senyora regidora de la Policia, la senyora Folch, ho va fer a petició d’ella mateixa i de tot
l’Equip de Govern, que així també ho vam manifestar. El que passa és que ho vam fer a
porta tancada. Gràcies.
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies. Senyor Alfaro.
El Sr. Albert Alfaro
Gràcies, senyor alcalde. Volia contestar al company Federico de las Heras amb el tema de
l’onada de calor. Es va fer una publicació a la web municipal informant de les mesures que
s’adoptaven i les recomanacions que s’adoptaven en cas d’onada de calor. És cert que
aquest any hem tingut tres onades de calor diferents, i una d’aquestes va aparèixer durant la
Festa Major. En prenem nota i mirarem de si, per a l’any que ve, com la Festa Major just
comença, just la següent setmana de començar l’estiu, de les activitats que es facin al
carrer, activitats on hi hagi activitat física, d’intentar portar mesures en cas que hi hagi alerta
d’onada de calor en aquest aspecte.
En relació amb el tema de les plagues, tant coloms com rates que parlaven dels horts
urbans com els coloms de la zona d’Ocata, repassarem les novetats que tenim de la Policia i
intentarem mirar si l’empresa de plagues ha fet alguna captura de coloms o si ha de fer
alguna actuació amb la temàtica d’alguna plaga que hi hagi hagut a la zona d’Ocata o la
zona dels horts urbans.
En relació amb la temàtica del CAP, que hem fet la pregunta sobre els CAP i si afectaven
d’alguna manera o no les mesures de tancament o restriccions dels CAP i dels centres
d’atenció primària. Bé, ho portarem a estudi, mirarem si hi ha alguna afectació al CAP i serà
informat si hi ha algun tipus d’afectació en algun dels dos caps del Masnou. Gràcies
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies, senyor Alfaro. Senyora Folch.
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La Sra. Sílvia Folch
Les respostes seran més detallades òbviament. Només en faig un petit avançament.
Respecte bé, ho hem fet així amb veu baixa, però els decrets d’alcaldia no es llegien només
es feia numeració. És cert que hi ha algun decret d’alcaldia puntual que sí que es llegeix per
la seva suposo característica, però els decrets d’alcaldia aquests dels quals es donen
habitualment compte no es nomenen ni es llegeixen.
Respecte a la formació per als nous regidors, no hi tenim cap inconvenient. Preparem, bé,
de fet ho comentarem a veure quina és més específica la formació, però bàsicament suposo
que és respecte a l’organització i funcionament de l’estructura. Per tant, preparem una petita
síntesi, si ens dóna temps abans de vacances, sinó quant les reprenguem farem una petita
formació dels nous electes i, bé, d’aquells que s’hi vulguin apuntar, que a vegades també
van bé.
Respecte al treballador que hem tingut en aquest Ajuntament i que des del 2011 va patir,
preferiria tenir una reunió amb qui vulgues, però en principi amb qui m’ho ha sol·licitat. Tot
radica en una baixa, la baixa la dona el metge i a partir d’aquesta baixa, sigui de
contingència comuna o d’accident, és quan l’empresa tramita corresponent part si pertoca. I
així se li ha explicat al treballador des del principi, perquè aquest tema va sorgir quan jo vaig
agafar el mandat. I, per tant, qui hauria d’haver interposat en tot cas una reclamació sobre la
contingència d’aquesta malaltia hauria d’haver estat el treballador. Així se li ha informat. Jo
no sé si ha prosperat, ni si ha presentat demanda en aquest tema contra l’Institut Català de
la Salut per modificar la contingència i tot deriva d’aquí; per tant, la invalidesa deriva
d’aquesta primera contingència. Desconec el tema perquè sí que ha vingut nombroses
vegades a parlar amb mi i hem anat parlant, però ara, de fet fa bastant de temps que no he
rebut cap trucada d’ell, i, bé, en tot cas quedarem la setmana que ve si vols i t’explico tot el
procediment i t’entrego tot l’expedient.
El Sr. Jaume Oliveras
Res més? Doncs, si els sembla faria, jo també faria uns comentaris i ho faria abans de
passar a les mocions, doncs, un recés de 2-3 minuts. Sí, digui senyor Suñé.
El Sr. Ernest Suñé
És més per agrair a la senyora Meritxell Blanch la seva resposta. Volia dir que m’ha quedat
per saber encara qui s’encarregava de convidar les famílies. Després, volia fer una
observació, perquè algú ha fet una pregunta o ha fet un comentari respecte a les molèsties
ocasionals, clubs que assagen a la via pública, altres llocs, que són grups que moltes
vegades anem rotant per generar un mes aquí, un mes allà. Jo els faria un suggeriment i, a
més, jo cerc que pot ser molt interessant. Tenim, al Masnou, un espai que està dotat de
mesures aïllants del so i que, a més, està preparat perquè vagin a picar el que vulguin. És el
Pas Bàsic. No sé si valdria la pena estudiar si es podria fer algun tipus de conveni, amb el
Pas Bàsic, perquè anessin allà a picar tot el que vulguin, perquè allò està aïllat. En allà... no,
no, ho dic perquè clar, solucionaríem un problema i potser faríem que algú guanyes alguna
virolla. Gràcies
El Sr. Jaume Oliveras
Apuntem el seu suggeriment, senyora Meritxell Blanch si vol precisar.
La Sra. Meritxell Blanch
Sí, per concretar. És cert, no li he respòs. Ha estat l’escola bressol qui feia la difusió a les
famílies, tant a les antigues com a les actuals.
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El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies. Abans de fer el recés, també volia comentar alguna de les preguntes que
s’han efectuat i s’acabaran de respondre totes per escrit. Llavors, del que ha dit el senyor de
las Heras sobre el tema que ha fet referència a les banderes estelades, crec que estem fent
una diferent interpretació. La interpretació que crec que fa de l’ordenança és una mica
diguem-ne esbiaixada, perquè està parlant d’un objecte, ha dit, particular abandonat, no. Vull
dir que vostè fa una interpretació que no fem d’aquesta ordenança i, per tant, evidentment
aquest Govern ni ha retirat res, ni ha posat, ni ha retirat del que vostè es refereix a la via
pública, i, evidentment, entenem que aquesta ordenança no té res a veure amb el que vostè
ha esmentat.
Després, volia comentar-li sobre aquestes preguntes de l’anterior mandat a les quals feia
referència el senyor Fàbregas, doncs farem una recerca i intentarem, si queda alguna
qüestió per respondre, mirar-ho de contestar.
I dos comentaris, abans ja ho ha comentat el senyor López amb les seves respostes. Som
conscients que hi ha hagut alguns aspectes que no han acabat de funcionar bé aquest estiu,
en aquest inici d’estiu a la platja i, per tant, és la voluntat d’aquest Govern anar, pel que fa a
la propera temporada, el tema de les passeres, afrontar-ho abans de temporada, quan es
feia ara, que és després de Sant Joan. Creiem que caldria plantejar la possibilitat que
després de Setmana Santa comencés ja la instal·lació de passeres a la platja, i també que
som conscients, i abans en el tema de les inversions ho hem parlat, algun tema ha quedat
pendent £que ha comentat el senyor Avilés per exemple― doncs que caldrà alguna inversió
important de millora de les instal·lacions de la platja. I només una qüestió final, que abans
també n’ha fet referència la senyora Condeminas, del comentari que ha fet el senyor
Fontcuberta. Comentar-li també sobre el fet lamentable que va passar la nit dels focs: que
l’Ajuntament s’ha presentat com a acusació popular en aquest cas. Moltes gràcies, si els
sembla fem un recés de 2-3 minuts i reprenem amb les mocions.
A proposta de la presidència, es fa un recés de 3 minuts.
El Sr. Jaume Oliveras
Si els sembla bé, tal com vam comentar a la Junta de Portaveus celebrada ahir. Jo mateix
donaria la lectura d’aquesta moció, que ha estat signada per tots els grups municipals i, si hi
estem tots d’acord, passaríem a votar-la.
Vull recordar que és una adhesió a la declaració del Maresme 2015, impulsada per la
coordinadora Preservem el Maresme i que també aquest acord va ser pres per unanimitat
de totes les forces polítiques representades al Parlament de Catalunya. Si els sembla llegiré
la moció
16. Moció presentada pels grups municipals d'ERC-AM-MES-AM, CiU, C's, CUP-PA,
ICV-EUiA-E, PSC-CP i PP per a l'adhesió a la declaració del Maresme 2015
El senyor Alcalde, llegeix la moció següent:
“La mobilitat viària al Maresme es canalitza majoritàriament per l’autopista C-32 i l’N-II, que
recullen tant el trànsit de llarg recorregut com el trànsit local i comarcal.
És una reclamació històrica de la comarca, incloent el Masnou, la millora de la mobilitat i la
supressió de les barreres i el peatge de l’autopista del Maresme, la més antiga de tot l’Estat i
que té una concessió establerta fins el 2021.
Com a punt darrer de constants reclamacions, el passat mes de maig a Mataró es va
presentar la denominada “Declaració del Maresme 2015”, impulsada per la “Coordinadora
Preservem El Maresme”, que posteriorment va ser assignada o assumida per totes les
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forces polítiques presents al Maresme i per desenes d’entitats representatives de la societat
civil.
Aquesta declaració reclama l’alliberament de peatge i la conversió de l’autopista del
Maresme C-32 Montgat-Palafolls en la principal via de comunicació comarcal dels municipis
del Maresme, així com la redacció d’un pla director de mobilitat del Maresme al llarg del
2015, amb la participació i el consens del territori. També reclama la inversió de quatre-cents
milions d’euros, entre la Generalitat de Catalunya i el Govern de l’Estat, per a millores en les
infraestructures i la mobilitat del Maresme.
Atès que el 19 de juny del 2015 es va registrar al Parlament una proposta de resolució
signada per tots els grups parlamentaris en la qual s’insta al Govern de la Generalitat a
donar ple suport a la Declaració del Maresme 2015, i a assumir-la i donar-hi compliment, en
el sentit de fer les gestions i adoptar els acords necessaris per fer-la possible.
Atès que és voluntat ferma d’aquest consistori mantenir el nostre compromís amb la millora
de la mobilitat al Masnou i a tot el territori.
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa.
És per totes aquestes raons que es proposa al Ple municipal l’adopció dels acord següents:
Primer. Reiterar la defensa d’un model de mobilitat territorial basat en la sostenibilitat,
l’ordenació del territori i el transport públic.
Segon. Formalitzar l’adhesió a la Declaració del Maresme 2015.
Tercer. Traslladar aquests acords al Govern de l’Estat i al Govern de la Generalitat de
Catalunya, als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, a la Coordinadora
Preservem El Maresme i als mitjans de comunicació locals.”
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.
El Sr. Jaume Oliveras
Doncs presentada per tots els grups municipals, l’aprovem per unanimitat i ens felicitem que
el primer Ple ordinari d’aquesta legislatura podem aprovar una moció d’aquestes
característiques, tan important per al Masnou i per a la nostra comarca. Moltes gràcies.
17. Moció presentada pel Grup Municipal del PSC-CP de suport a la creació de la
prestació "Garantia+55"
La Sra. Mònica González
Bona nit, gràcies senyor alcalde, regidores, regidors. Us adreço aquestes paraules per
presentar i defensar una proposta recollida pel nostre partit, impulsada pel sindicat UGT i
que està en la línia del nostre ideari. Per justícia social, per cohesió social, per igualtat, per
solidaritat intergeneracional i per un estat del benestar lleial. És més, actualment la nostra
prioritat com a organització política i ciutadana és la cohesió social. Aquesta actualment
precisa de polítiques, lleis i accions adreçades a donar suport a tots aquells col·lectius més
desprotegits de la societat per la pèrdua de llocs de treball, de poder adquisitiu entre d’altres
aspectes.
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Abocats en una situació de precarietat econòmica, i per no tenir lleis adequades que
emparin els nostres aturats de llarga durada, actualment uns 78.000 catalans i catalanes es
troben en situació de precarietat econòmica, com he comentat. Són un 17,8 % del total
d’aturats de Catalunya. Amb el projecte Garantia+55 tenim dos objectius, principalment. Un,
implantar una nova prestació econòmica igual al sou mínim interprofessional ―actualment
de 648,60 €― i dos, assegurar unes pensions dignes en el futur, dissenyant una escala a
partir de les bases de cotització pel càlcul de la pensió. Per les seves característiques,
aquest col·lectiu té molt difícil la seva reinserció en el món laboral. I, a part, estan destinats a
una situació futura de pobresa perquè es retallaria molt la seva pensió de jubilació al deixar
de cotitzar durant els últims anys laborals. S’ha calculat una reducció aproximada de la
pensió en un 30 %. En molts casos no perceben cap prestació econòmica, ja sigui perquè
l’han esgotada o perquè no tenien dret a percebre-la. I si la perceben és un subsidi mínim.
Això vol dir a Catalunya que 8 de cada 10 aturats de més de 55 anys cobren 425 € o no
cobren res. A continuació us llegiré la moció que presentem i us demanem suport per poder
fer màxima difusió, ser presentada al Parlament de forma unitària, desenvolupar-la, regularla per a unes polítiques més justes i per a un rescat a les persones.
La senyora Mònica González Huelva llegeix la moció següent:
Moció presentada pel Grup Municipal del PSC-CP de suport a la creació de la
prestació "Garantia+55"
Aquesta moció s’ha presentat a l’empara del que diuen els articles 38 i 39 del ROM, no ha
passat per Comissió Informativa i no s’ha sotmès a examen de secretaria ni Intervenció.
“Atès el context de massiva desocupació en que ens trobem on el 19,6% de la població
activa major de 55 anys es troba a l’atur, amb escasses perspectives de recuperació d’una
activitat laboral amb garanties després de perdre el lloc de treball, amb menys capacitat per
a modificar les seves trajectòries laborals i empentats a un retir avançat del mercat de
treball, és essencial que hi hagi una major vinculació entre les polítiques d’ocupació i les de
protecció per desocupació.
Donat que el col·lectiu de persones desocupades de més de 55 anys és més vulnerable a
caure a l’atur de molt llarga durada, composen el 54,2% del total d’atur de molt llarga
durada, és evident que en poc temps gran part d’aquest col·lectiu passaran d’un nivell de
protecció contributiu a un d’assistencial, en el millor dels casos, i deixaran de cotitzar a
efectes d’una futura possible pensió de jubilació, excepte els que tinguin dret a rebre el
subsidi de majors de 55 anys que cotitzaran tan sols per la base mínima de cotització.
Ja que les darreres reformes normatives relatives a la percepció de subsidis per
desocupació, a partir dels Reials Decret-Llei 20/2012 i 5/2013, s’han dirigit en reduir la
intensitat de la protecció elevant l’edat de les persones beneficiàries del subsidi de majors
de 52 anys a 55, passant a computar els ingressos de tota la unitat familiar per accedir-hi,
limitant el temps durant el que es pot cobrar i reduint la cotització per jubilació del subsidi de
majors de 55 anys, què és l’únic subsidi que cotitza, del 125% de la base mínima de
cotització al 100%, podem suposar una altra ràpida reducció de la cobertura de la protecció
per desocupació en els majors de 55 anys.
També és una realitat que les darreres reformes en la protecció per desocupació ha
prioritzat la suficiència econòmica del sistema de prestacions per desocupació, entenem que
s’ha deixat sense protegir adequadament a les persones majors de 55, i fins i tot de més de
45 anys, desatenent a tot un col·lectiu que pot quedar fins i tot fora del sistema de protecció
o deixar-les als marges dels sistemes assistencials i empènyer-les a futures pensions de
jubilació per sota de mínims, fins i tot després de llargues carreres de cotització.
Constatem que aquestes reformes han trencat el trànsit cap a la jubilació d’aquelles
persones que són expulsades del mercat de treball en edats pròximes a la jubilació, limitant
les estratègies d’accés a una pensió de jubilació més avantatjosa en funció de les
trajectòries laborals personals i possibilitats individuals.
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Constatem que aquests fets afecten directament en les rendes actuals d’aquest col·lectiu de
persones que en moltes ocasions tenen encara càrregues familiars, acabant la seva vida
activa cobrant, si compleix requisits, un subsidi de 426 euros mensuals. Però que també
afecta als seus futurs drets de jubilació i a la quantia d’aquesta, doncs els anys en
desocupació en un context on s’ha augmentat l’edat ordinària de jubilació els penalitzarà
durament, ja sigui o perquè augmentaran proporcionalment els anys de cotització mínima
per al càlcul de la base reguladora de pensió, o perquè hi hauran més llacunes de cotització
que s’ompliran fins i tot amb la meitat de les bases mínimes de cotització, o perquè se’ls
aplicarà coeficients reductors de pensió perquè hauran d’anticipar les seves jubilacions.
Gairebé 8 de cada 10 persones a l’atur de més de 55 anys o bé cobren un subsidi de més
de 426 euros mensuals, o bé reben la renda mínima d’inserció o algun altre ajut econòmic, o
bé no cobren res, entenem que aquest col·lectiu és molt més vulnerable a patir la pobresa i
l’exclusió social
Aquest que col·lectiu voreja l’edat de jubilació, entenem que és especialment important que
es prioritzin actuacions que reforcin la seva contribució al sistema de la Seguretat Social per
tal que se’ls asseguri unes pensions dignes.
Per aquest motiu, el Partit del Socialistes de Catalunya del Masnou (PSC-CP), proposa al
Ple de l’Ajuntament del Masnou que acordi el següent punts:
Primer: donar suport a la proposta impulsada per la UGT de Catalunya, anomenada
“Garantia +55” i que significa:
1) Crear la prestació "Garantía +55" per a les persones de més de 55 anys que es
trobin en situació de desocupació, tinguin cotitzats un mínim de 15 anys i hagin
exhaurit la prestació per desocupació contributiva. Aquesta prestació serà una
proposta integral i que contempla:
a. Una prestació econòmica igual al SMI vigent.
b. el manteniment d’entre un 90 i el 100% del còmput de les bases de cotització
en la mateixa quantia que la darrera prestació contributiva per desocupació
durant la percepció d’aquesta prestació, a efectes del càlcul de les
prestacions de Seguretat Social per IP, mort i supervivència i jubilació.
2) Apostar per un SMI de 1.000 euros que ens apropi als estàndards dictats per la Carta
Social Europea.
3) Afrontar la gran complexitat i fragmentació dels diferents sistemes de protecció. Cal
simplificar i racionalitzar l’actual sistema de prestacions, i cal fer-ho amb la
col·laboració de l’administració central. En conseqüència, abordar i millorar les
iniquitats de les prestacions, i assegurar la compatibilitat de les prestacions
econòmiques amb altres rendes (salarials o no).
4) Finalitzar amb l’estigmatització de les persones desocupades en general i,
concretament, de les majors de 55 anys. Només d’aquesta manera podrem millorar
l’ocupabilitat d’aquestes persones.
5) Analitzar l’eficiència dels programes d’inserció i apostar per accions d’inserció i de
formació amb continguts reals.
Segon: Traslladar la proposta a la central sindical UGT, als grups polítics representats al
Parlament de Catalunya i als representats al Congreso de los Diputados, al Govern de la
Generalitat i al Gobierno de España.”
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El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies senyora González. Hi ha alguna intervenció?
La Sra. Elena Crespo
Gràcies, senyor alcalde. Nosaltres proposem una esmena al Partit Socialista, que consistiria
a substituir en el punt primer el segon acord, on posa “Apostar per un SMI de 1.000 € que
ens apropi als estàndards dictats a la taxa de la Carta Social Europea”, nosaltres
demanaríem que aquest redactat es substituís per “Augmentar l’SMI fins equiparar-lo al 60
% del salari brut mitjà, en compliment del que preveu la Carta Social Europea, subscrita per
Espanya el 1985”, és perquè, bé, si ja Espanya està acollida a aquest acord, doncs, no
s’apropi als estàndards sinó que els compleixi perquè ha signat aquest acord. I no seria de
1.000 €, és una miqueta més, em sembla que són uns 1.100 €. Simplement era amb aquest
apunt.
El Sr. Jaume Oliveras
Per part de la ponent hi ha algun comentari a fer?
La Sra. Mònica González
Bé, volia comentar que aquesta moció que presentem és una moció que ens ha traslladat
UGT, nosaltres no hem intervingut en el seu redactat i no som els ponents com per poder
modificar aquesta moció. Per tant, la presentem i la deixem tal qual, en principi. Gràcies.
El Sr. Jaume Oliveras
Per tant, la pregunta seria si el Grup d’ICV manté l’esmena?
La Sra. Elena Crespo
Retiraríem l’esmena.
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies, senyora Crespo. Senyor de las Heras.
El Sr. Federico de las Heras
Sí, gràcies senyor alcalde, seré breu. Bé, aquesta proposta, aquesta esmena que fan des de
la UGT a través del Grup Socialista està molt correcta, el que passa és que pensem que no
és aquest el fòrum de debat. No és aquest el fòrum de debat per a aquest tipus de
propostes, entre d’altres coses perquè el debat i la discussió són molt més amplis. Quan
estem parlant de situacions de necessitat quant a les cotitzacions de gent que ha quedat a
l’atur amb edat ja a partir dels cinquanta, cinquanta i escaig, és clar, hem de parlar del
sistema de pensions. Hem de parlar del sistema de protecció social, hem de parlar de
recursos, hem de parlar de pressupostos generals i hem de saber d’on ve tot. Tan debò és
pogués apujar el que són tant els salaris mínim interprofessionals com les pensions per a
aquesta gent de seguida, amb un cop de dit. No és tan fàcil, no és tan fàcil. La via quina és?
La via passa primer per un debat seriós i profund del tema, passa per una recuperació
econòmica que avui ja comença a veure la llum, 513.000 llocs de treball creats en 12 mesos,
que és la millor manera de garantir les prestacions futures, de gent que avui pugui cotitzar,
encara que sigui començant i després ampliar les seves bases de cotització, via la
qualificació i millores salarials i, bé, tractar-ho en el fòrum adequat. Ens abstindrem per
aquest motiu, no perquè no pensem que és un tema prou important, sinó perquè pensem
que no és aquest Ajuntament el que ha de debatre aquest tipus de propostes. Gràcies.
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El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies. Sí, senyor Garcia.
El Sr. Eduard Garcia
Sí, bona nit a tothom. Per part de Convergència i Unió, doncs, avui permeti’m que, malgrat
ser Equip de Govern, faci una petita estirada d’orelles a algun grup de l’oposició. I dic petita
estirada d’orelles perquè moltes vegades hem sentit com el portaveu del Partit Socialista,
fins i tot avui parlava que l’Equip de Govern aplicaria el corró, com moltes vegades en el
mandat anterior ha parlat de cintura política i avui vostès han pecat d’aquesta cintura política
que moltes vegades han defensat. I han pecat perquè creiem que vostès, amb aquesta
moció, tenien l’oportunitat, no només d’aconseguir un ampli suport, sinó que la majoria dels
grups municipals que conformem aquest consistori l’haguéssim subscrit. I pensem que un
cop traslladada, doncs, és molt diferent traslladar una moció que es presenta per diversos
grups municipals que no només a la qual donen suport diversos grups municipals. Dit això,
avanço que el nostre vot serà favorable, com no pot ser d’una altra manera a una moció que
no només defensa sinó que també creiem que rep un reconeixement a un col·lectiu moltes
vegades oblidat. El col·lectiu d’aquelles persones majors de 55 anys, que moltes vegades
veuen com, després de tota una vida dedicada al mon laboral, al món professional, després
d’una vida treballant, doncs, es troben per diversos motius a l’atur i es troben en una gran
dificultat per després tornar-se a enganxar, diguem, o tornar-se a reinserir en el món laboral.
I creiem que, bé, ja ho parla la moció, gran perjudici que, com dèiem abans, després d’una
llarga trajectòria professional, doncs, es veuen abocats a una situació en què en la resta de
la seva vida, doncs, els perjudicarà greument, sobretot en el moment de la jubilació. Per
tant, com ja he anticipat, el nostre grup donarà suport a aquesta moció.
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies, senyor Garcia. Senyora Folch.
La Sra. Sílvia Folch
Sí, gràcies senyor alcalde. Reitero les paraules del meu company de l’Equip de Govern. Ens
hagués també agradat presentar la proposta conjuntament. Aquesta moció ja explica els
arguments que justifiquen la creació d’aquesta prestació. És una proposta per minimitzar els
greus efectes econòmics que pateixen les persones majors de 55 i que siguin i són aturades
de llarga duració. I, per tant, amb elevades possibilitats de caure en una situació de pobresa
i exclusió social. I és per aquest motiu que la nostra formació política també votarà a favor
d’aquesta moció.
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies. Hi hauria alguna qüestió més a plantejar; si no passaríem, doncs, a votar-la.
Resultat: Aprovat per majoria absoluta, per 20 vots a favor i 1 vot d’abstenció.
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) i PSC-CP (2 regidors) hi voten a favor.
El Grup Municipal del PP (1 regidor) s'absté.
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies, i tal com diu la moció, i així ho vaig manifestar també al representant d’UGT
de la comarca, i en tenim un representant aquí, traslladarem aquest acord a la UGT.
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La Sra. Mònica González
Jo volia permetre’m fer un agraïment. I així, com he dit, donar les gràcies a tots els grups
municipals que ens han donat suport-recolzament a aquesta proposta. Gràcies en nom del
Grup Socialista, gràcies en nom de la UGT i en nom dels 78.000 catalans i catalanes a qui,
amb una nova política social ajustada a les noves necessitats d’avui, donarem l’opció d’una
nova qualitat de vida i mantenir una dignitat per a ells i les seves famílies. Gràcies.
18. Moció presentada pel Grup Municipal de la CUP-PM de rebuig a la Llei de seguretat
ciutadana
La Sra. Sandra Miras
Nosaltres, en aquesta moció hem incorporat la tercera esmena del Grup Municipal del PSC,
d’ICV-EUiA, la segona i la tercera i d’Esquerra Republicana, la primera. Així que hem fet
com hem pogut i l’anem a llegir.
La senyora Sandra Miras Martínez llegeix la moció següent.
Aquesta moció s’ha presentat a l’empara del que diuen els articles 38 i 39 del ROM, no ha
passat per Comissió Informativa i no s’ha sotmès a examen de secretaria ni Intervenció.
“Atès que el Congrés dels Diputats ha aprovat Llei de Seguretat Ciutadana contra la qual ja
s'han pronunciat partits polítics de l'oposició, sindicats, magistrats, advocats penalistes i
nombroses organitzacions socials.
Atès que aquest projecte de llei regula infraccions que es qualificaran com a faltes lleus,
greus o molt greus i que seran sancionades amb multes d’entre els 100 € i els 600.000 €,
barrejant des de la inducció al consum de drogues o el comerç d'armes, amb l'assistència a
manifestacions o la celebració d'espectacles que no comptin amb la deguda autorització.
Atès que vint-i-tres anys després de l'aprovació de la polèmica Llei de Seguretat Ciutadana
1/92, també denominada “Llei Corcuera”, que el Tribunal Constitucional va revocar una gran
part del seu articulat, el Govern del PP ha presentat una reforma encara més regressiva pel
què fa als drets civils i llibertats ciutadanes, i que substituirà la llei del 92.
Atès que es tracta d’un text redactat en paral·lel a la reforma del Codi Penal, també de
marcat caràcter restrictiu en drets, i que ve a compensar l'eliminació de la majoria de les
infraccions penals tipificades com a mancades, que amb la nova Llei de Seguretat
Ciutadana passarien a considerar-se infraccions administratives de caràcter molt greu, greu
o lleu.
La discrecionalitat que li atorga a l'administració a l'hora d'establir sancions, l'elevada quantia
de les mateixes, que en el cas de les infraccions molt greus podrien arribar als 600.000 €, i
la fixació en la regulació de conductes habituals en les protestes ciutadanes, defineixen a
aquesta Llei com la “Llei Mordassa”. S'habilita, per tant, un procediment administratiu que
legalitza la criminalització i persecució de les mobilitzacions i crea un instrument
governamental, per impossibilitar drets democràtics bàsics com la llibertat d'expressió i de
manifestació que recull la Constitució com a drets fonamentals.
Les conseqüències del nou text proposat pel Govern significaran que l'acampada del 15-M
prèvia a les eleccions de 2011, un concert de solidaritat que no compti amb tots els
permisos, participar en accions de la PAH per impedir un desnonament, discutir amb un
agent de l'autoritat perquè es nega a identificar-se o perquè se li recrimina una actuació
il·legítima, despenjar una pancarta en un edifici públic o la difusió d'una concentració de
protesta per una detenció, seran objecte de sancions. A més, en ser sancions
administratives la càrrega de la prova s'inverteix i ha de ser l'acusat el que demostri la seva
innocència en prevaler el testimoniatge d'un agent de l'autoritat.
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Aquesta breu descripció d'algunes conductes que seran regulades per aquesta llei, ens
indica que aquest projecte de “Llei Mordassa”, torna a situar la seguretat ciutadana en
l'òrbita del vell concepte d'ordre públic, molt allunyat de la concepció democràtica de la
seguretat.
Atesa la plena vigència dels drets fonamentals de llibertat d’expressió, reunió i manifestació,
el dret de comunicar i rebre lliurement informació, el dret a la tutela judicial efectiva, el dret a
les garanties processals, els drets de llibertat sindical i de vaga, el dret a la intimitat i el dret
a la pluralitat política i ideològica, amb prohibició expressa de tota actuació administrativa
discrecional, arbitrària o discriminatòria, i el rebuig als intents de qualsevol govern de
restringir injustificadament l’abast d’aquests drets i llibertats fonamentals per mitjà
d’iniciatives legislatives.
Atès que les normes administratives sancionadores que tenen com a finalitat la protecció de
la seguretat ciutadana no s’han d’emprar per a restringir d’una manera arbitrària i
injustificada l’exercici de drets fonamentals vinculats a la participació política dels ciutadans.
Atès que la democràcia és expressió i la seguretat ciutadana protecció de llibertats
públiques, i no una restricció de les mateixes. El delicte es combat de forma integral, amb
educació, amb promoure una vida digna, amb eliminar les diferències socials, amb bones
polítiques de reinserció i amb unes institucions que treballin en la prevenció, no en el càstig.
Atès que aquesta Llei, reiterativa a regular conductes que ja tipificava el codi penal, i
creadora d'un nou Estat policial, controlador i limitador de llibertats públiques, és
inadmissible en un entorn democràtic.
Per tot l'anterior, proposem els següents
ACORDS
Primer.- Exigir al Govern de l’Estat espanyol, la retirada immediata de la Llei de Seguretat
Ciutadana i a la Generalitat de Catalunya la desobediència en el cas que no es retiri.
Segon.- Mostrar l’oposició a la Llei de Seguretat Ciutadana, que té com a finalitat restringir
d’una manera arbitrària el dret a la manifestació pacífica de les reivindicacions dels
ciutadans, posa en risc l’exercici dels drets i llibertats fonamentals, vulnera els principis de
proporcionalitat i seguretat jurídica i envaeix clarament de competències pròpies del Govern
de la Generalitat i dels ens locals.
Tercer.- Mostrar el nostre rebuig a que els funcionaris públics dels cossos policials siguin
instrumentalitzats com a elements de repressió de la protesta social.
Quart.- Mostrar el compromís d'aquest consistori en la defensa dels drets d'expressió i
manifestació a la nostra vila i contra qualsevol forma de sanció que limiti l'exercici d'aquests
drets, mostrant el compromís de l’Ajuntament del Masnou a desobeïr aquesta llei.
Cinquè.- Exigir la dimissió del Ministre de l'Interior, Jorge Fernández Díaz, impulsor de la
Llei de Seguretat Ciutadana, de postulats franquistes, i que són inconcebibles en una
democràcia i instar al Govern Municipal a presentar, en el termini de 6 mesos, una nova
proposta d’ordenança municipal de Civisme i Convivència Ciutadana.
Sisè.- Donar trasllat d'aquest acord als Portaveus de tots els grups parlamentaris del
Congrés dels Diputats, als Portaveus de tots els grups parlamentaris del Parlament de
Catalunya, al Ministeri de l'Interior i a la Conselleria de l’Interior, a les entitats municipalistes
existents i a les entitats socials de la Vila.
Setè.- Fer públics aquests acords a través dels diferents mitjans de comunicació municipals
de titularitat pública (El Masnou Viu i a la web Municipal) així com facilitar els instruments de
divulgació d'altres propostes sorgides des de la pròpia ciutadania i/o entitats de la Vila.”
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El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies, senyora Miras. Preguntaria un cop acceptades algunes esmenes
presentades pels diferents grups municipals.
El Sr. Ernest Suñé
Moltes gràcies, senyor alcalde. Entenc que la lectura és ja de la moció esmena
transaccionada. D’acord. Bé, nosaltres procedirem a presentar les nostres esmenes. Sobre
aquesta moció hi ha parts en les quals estem d’acord, vull dir, nosaltres creiem que hi ha
parts que diuen veritats importants, però n’hi ha d’altres que creiem que cal modificar-les. No
entraríem a debatre l’explicació de la moció. Creiem que està fonamentada i ben
fonamentada i esmenaríem directament les propostes d’acord. Esmenes que ja dimarts al
matí vam fer arribar a la portaveu de les CUP i, com ja ens van avançar a la Junta de
Portaveus el rebuig a les nostres esmenes, he vist el nombre ingent d’aportacions de la
resta de grups municipals, doncs ja avancem que no podem donar suport a cap iniciativa
política que tingui com a objectiu un incompliment de la legalitat i, per tant, no donarem
suport a la moció. Però ho avanço perquè no vull que hi hagi malentesos.
La primera esmena, nosaltres no podem acceptar la desobediència d’una administració. La
lleialtat exigeix que en cas de desacord entre administracions s’utilitzin els mecanismes que
hi ha a tal efecte. Però mai la desobediència. A diferència del que sí que pot fer la societat
civil. Proposem, doncs, eliminar una part de la frase del punt primer, que diu: “Exigir al
Govern de l’Estat espanyol la retirada immediata de la Llei de seguretat ciutadana”, eliminant
el punt que diu: “i a la Generalitat de Catalunya la desobediència en el cas que no es retiri.”
Sé que ha estat esmenada i que em sembla que hi ha hagut algun tipus d’esmena al respecte,
val? Però bé, en tot cas com que la nostra no ha estat acceptada...
El Sr. Jaume Oliveras
Entenc que la primera esmena presentada pel grup socialista es mantindria.
El Sr. Ernest Suñé
Sí, sí, jo mantinc totes les esmenes i agraeixo que quedi acceptada.
La segona esmena que presentem: no creiem que fer complir la llei suposi la
instrumentalització dels cossos policials. Nosaltres proposem eliminar el punt tercer
íntegrament que diu: “Mostrar el nostre rebuig a que els funcionaris públics dels cossos
policials siguin instrumentalitzats com a elements de repressió de la protesta social.”
Nosaltres entenem que la instrumentalització dels cossos policials és quan no els permeten
fer la seva feina, quan no els permeten denunciar segons quines coses. Que no ens agrada
aquest tipus de denúncies. Estem d’acord. Canviem la normativa, és a dir, nosaltres creiem
que cal canviar la normativa aquesta.
El Sr. Jaume Oliveras
Per tant, la segona esmena es mantindria.
El Sr. Ernest Suñé
Sí, sí la mantenim. Mantenim la segona esmena i, la tercera esmena, volem agrair que hagi
estat acceptada.
La quarta esmena, estem d’acord a demanar la dimissió del ministre per aquesta llei i per
moltes altres coses que ha fet, però creiem que el paràgraf segon, és a dir, a la segona part,
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cau en judicis de valor, diu: “Cinquè. Exigir la dimissió del ministre de l'Interior, Jorge
Fernández Díaz, impulsor de la Llei de seguretat ciutadana, de postulats franquistes, i que
són inconcebibles en una democràcia.” Jo ja li vaig fer saber a la senyora Miras, a la ponent,
que el senyor Fernández Díaz, no és sant de la meva devoció, ho sento molt. Però és clar,
titllar aquesta persona perquè tingui idees diferents, en alguns casos molt, diguem
allunyades dels nostres postulats i, fins i tot, en alguns casos reprovables, titllar-lo de
franquista sense cap determinació, doncs, nosaltres creiem que no està ajustat i, per això,
voldríem retirar aquesta part. No perquè estiguem d’acord amb aquesta persona. Moltes
gràcies.
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies. Però ara, si els sembla, votaríem les esmenes del grup socialista. La
primera, la segona i la quarta. Hi ha algun grup municipal que demani votar per separat?
El senyor Màxim Fàbregas, diu que sí. La primera i les altres dues. Per tant, si els sembla
votaríem primer la primera esmena presentada pel Grup Socialista.
El Sr. Jaume Oliveras dóna la paraula a la senyora Sandra Miras.
La Sra. Sandra Miras
Crec que abans que votin això, jo necessitaria dir alguna cosa perquè el que jo digués
podria canviar, sí sobre l’esmena, i a més seria molt ràpid.
Respecte a la primera esmena que dèiem que no l’acceptàvem, nosaltres pensem que s’ha
de desobeir quan les lleis són antipersona i antidrets i són antillibertats. I també pensem,
sabem que ja ho deia Gandhi, que quan una llei és injusta, el correcte és desobeir-la.
Respecte a la segona esmena, que tampoc l’acceptarem, és perquè nosaltres sí que creiem
que l’instrument per fer anar aquesta llei són efectivament els cossos policials, qui sinó?
I respecte a la quarta esmena del senyor Jorge Fernández Díaz, impulsor de la Llei de
seguretat ciutadana de postulats franquistes, aquí és refereix a la Llei de seguretat
ciutadana. No al senyor, que també, eh. Però aquí el que estem parlant és d’exigir la
dimissió del ministre de l’Interior senyor Jorge Fernández Díaz impulsor de la Llei de
seguretat ciutadana de postulats franquistes, no el senyor Jorge Fernández Díaz que sí,
però que aquí no ho diu.
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies pel seu aclariment. Per tant, si els sembla passaríem a votar però no
reincidim en el debat.
El Sr. Ernest Suñé
No, no, seré molt breu jo també. Jo sí que seré breu, clar. Qui estableix que una cosa és
justa o no és justa? Jo no, ni vostè, la justícia. Denunciem la Llei que la justícia digui, per
tant, aquesta seria la puntualització. I continuo dient, aquesta Llei, ens agradi o no ens
agradi, està tramitada amb un procés democràtic, està tramitada en una Parlament. És clar,
torno a repetir, sí ja sé que em diran que el Franco també tenia un Parlament i també, però
també el Franco, també es votava. Vull dir que hi havia eleccions, dic que no confonguem.
El Sr. Jaume Oliveras
Si us plau, anem a votar la primera esmena del Grup Socialista si els sembla? Senyor de las
Heras.

66

Acta del Ple de l'Ajuntament del Masnou

Sessió núm. PLE2015000010

23 de juliol de 2015

El Sr. Federico de las Heras
Sí, és una explicació de vot a les esmenes del senyor Suñé.
El Sr. Jaume Oliveras
Jo demano brevetat, si us plau.
El Sr. Federico de las Heras fa l’explicació de vot a les esmenes del senyor Suñé.
El president sotmet a votació la primera esmena presentada pel Grup Municipal del PSCCP.
Resultat: Es desestima l’esmena per 14 vots i 7 vots a favor.
Votació
Els grups municipals de C’s (3 regidors), PSC-CP (2 regidors) i ICV-EUiA-E (2 regidors) hi
voten a favor.
Els grups municipals d’ERC-AM-MES-AM (6 regidors), CiU (5 regidors) i CUP-PA (2
regidores) i PP (1 regidor) hi voten en contra.
El president sotmet a votació la resta d’esmenes presentades pel Grup Municipal del PSCCP.
Resultat: Es desestimen les esmenes per 16 vots i 5 vots a favor.
Votació
Els grups municipals de C’s (3 regidors) i PSC-CP (2 regidors) hi voten a favor.
Els grups municipals d’ERC-AM-MES-AM (6 regidors), CiU (5 regidors), CUP-PA (2
regidores), ICV-EUiA-E (2 regidors) i PP (1 regidor) hi voten en contra.
El Sr. Francisco Avilés
Dels acords en el sentit de deixar dos únics acords, un per demanar la retirada de la Llei de
forma immediata, perquè també entenem que és una llei que es pot millorar. Hi ha aspectes
que els trobo... i no és una novetat que així sigui. I, per tant, consideràvem correcte, i
després afegíem, bàsicament per ordre afegíem, el títol de la mateixa moció el fèiem una
mica més extens, perquè ja que estàvem parlant o ja que es parla sobre una llei que
reprimeix drets fonamentals, també enteníem que hi ha un amenaça avui dia, com que és
una iniciativa que porta a terme l’Ajuntament de Madrid, amb la seva nova web de versió
original. Per tant, demanàvem també que la moció es digués “Moció presentada per la CUP
de rebuig a la Llei de seguretat ciutadana i a la nova web de l’Ajuntament de Madrid-versió
original”.
En els acords demanàvem el primer, suprimir del primer acord, coincidint plenament amb
l’esmena que ha presentat el Suñé, que és i a la Generalitat de Catalunya la desobediència
en el cas que no es retiri. Per tant, manteníem només el fet de demanar la retirada, exigir al
Govern de l’Estat espanyol la retirada immediata de la Llei de seguretat ciutadana.
Demanem suprimir el segon acord, el tercer acord, el quart acord, el cinquè acord, el sisè
acord. Afegir un nou paràgraf a la part expositiva que digués el següent: Atès que en una
altre flagrant intent de limitar la llibertat d’informació, l’Ajuntament de Madrid ha engegat un
projecte basat en una web, versió original, amb la qual es pretén assenyalar els periodistes
crítics amb la seva gestió, propiciant un clima d’animadversió més propi de règims totalitaris
que d’una democràcia com de la que gaudim. I afegir un nou acord que seria el segon acord,
en aquest cas, que digués: Mostrar el nostre rebuig a la web-versió original, posada en
marxa pel Govern de l’Ajuntament de Madrid i exigir a aquest la seva retirada immediata per
tal de garantir el correcte desenvolupament del dret fonamental del dret a la informació.
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Bàsicament les esmenes anaven encaminades, com deia, a simplificar la moció. I que
segurament amb una simplificació, doncs, el resultat de la votació serà un altre.
El Sr. Jaume Oliveras
Gràcies, senyor Avilés. Hi ha algun comentari a fer per part de la ponent?
La Sra. Sandra Miras
Miri, Frans. A banda de dir-te, sense ànim d’ofendre, de bon rotllo, que les teves esmenes
ens han fet riure molt, et suggerim que entris una nova moció que parli de l’Ajuntament de
Madrid i de la seva alcaldessa i de la web “versión original” i de totes aquestes coses que
poses al damunt de la taula i que, òbviament, no tenen res a veure amb el sentit de la nostra
moció. A més, ja saps que nosaltres Madrid ara mateix ens queda molt, molt lluny.
El Sr. Jaume Oliveras
Entenc, per tant, que no accepta les esmenes, no? Gràcies. Per tant, el grup de ciutadans
manté les esmenes i les passaríem a votar. Perdó, senyor Fàbregas. Les votaríem en bloc?
Algú demana vot per separat? (Parlen) La 1 i la resta? Estem d’acord? Votem primer la
primera esmena del grup de Ciutadans.
El president sotmet a votació la primera esmena presentada pel Grup Municipal de C’s
Resultat: L’esmena queda rebutjada per 13 vots, 7 vots a favor i 1 vot d’abstenció.
Votació
Els grups municipals de C’s (3 regidors), PSC-CP (2 regidors) i ICV-EUiA-E (2 regidors) hi
voten a favor.
Els grups municipals d’ERC-AM-MES-AM (6 regidors), CiU (5 regidors) i CUP-PA (2
regidores) hi voten en contra.
El Grup Municipal del PP (1 regidor) s’absté.
El Sr. Jaume Oliveras
Aniríem al conjunt de la resta d’esmenes.
El president sotmet a votació la resta d’esmenes presentades pel Grup Municipal de C’s
Resultat: Les esmenes queden rebutjades per 17 vots, 3 vots a favor i 1 vot d’abstenció.
Votació
Els grups municipals de C’s (3 regidors) hi vota a favor.
Els grups municipals d’ERC-AM-MES-AM (6 regidors), CiU (5 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
Passaríem ara al debat de la moció. Demano màxima, ser el màxim de concisos possibles si
us plau. Senyor de las Heras.
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El Sr. Federico de las Heras
Sí, gràcies senyor alcalde. Bé, nosaltres en un cas hem votat en contra i en altres ens hem
abstingut, perquè el plantejament nostre és absolutament radical. Del que hem sentit aquí
res a veure amb la realitat. Jo els explicaré perquè i els faré un resum del que significa la
Llei orgànica de protecció de dades-seguretat ciutadana, per què s’ha fet, els motius i altres.
Després faré una explicació curta però tècnica seguint la Llei i després faré una explicació
política i contestaré alguns postulats que han plantejat les ponents d’aquí de la moció.
La Llei del 92 va ser la primera norma amb rang de llei que després de l’aprovació de la
Constitució regulava la seguretat ciutadana i establia les actuacions dels poders públics en
aquest àmbit. Han passat 22 anys i cinc raons en justifiquen la reforma:
1a. Amb la reforma del codi penal certes conductes deixaran de tenir sanció penal, per la qual
cosa cal que siguin sancionables amb via administrativa.
2a. Ara es recull nombrosa jurisprudència del Tribunal Constitucional, amb objecte
d’augmentar els garanties.
3a. Aquesta iniciativa legislativa fou formalment reclamada al Parlament pel grup
parlamentari català, el 26 de juliol de 2012.
4a. Han aparegut noves conductes violentes i grups radicals organitzats.
5è. S’han atès les demandes de col·lectius de ciutadans i associacions veïnals inclòs el
defensor del poble.
Fa més d’un any que aquesta Llei es va tractar al Consell de Ministres i es va decidir
demanar diversos informes en part per millorar i enriquir-ne el text, a fi de garantir la seva
legalitat, encert i oportunitat. S’ha elaborat un nou text en el qual, després de recollir-se les
observacions formulades pel Consell General del Poder Policial, el Consell d’Estat, el
Consell Fiscal i l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, s’inclouen modificacions
impulsades directament pel Ministeri d’Interior amb la finalitat de millorar les garanties i la
seguretat jurídica. Les principals modificacions que conté el text és refereixen d’una banda a
les actuacions pel manteniment i restabliment de la seguretat ciutadana i per l’altre el règim
sancionador. Les grans línies d’aquesta Llei, són les següents.
És una llei garantista, molt democràtica, profundament democràtica, i que té un únic
objectiu: el normal desenvolupament de la vida i llibertat de tots.
En segon lloc, aquesta llei només i exclusivament persegueix i sanciona accions o actituds
violentes incíviques o perilloses. No és una llei per regular les manifestacions, ni molt
menys, sinó per donar resposta als incidents violents. El règim jurídic del dret de
manifestació no es modifica, no es limita cap dret, però sí que se sancionen les accions
violentes, coactives o agressives realitzades en ocasió o amb l’excusa d’una manifestació.
Des de l’1 de gener del 2012 fins al 30 de desembre del 2014, s’han produït a Espanya més
de mil disturbis violents, en els quals han estat ferits quasi 900 ciutadans, més de 600
policies i guàrdies civils i amb un cost que ha suposat més de 47 milions d’euros per a les
arques públiques.
La llei sancionarà conductes especialment perilloses i greus com l’intent d’enlluernar pilots
d’avió amb dispositius làser, que actualment no tenen sanció amb el nostre ordenament
jurídic i que és una forma de vandalisme que en altres països està penada amb diversos
anys de presó. La llei també recollirà la provisió de sol·licitar o acceptar serveis sexuals
retribuïts en zones de trànsit públic o en les proximitat de col·legis, guarderies o parcs
infantils. Però la llei no només és sancionadora sinó que incorpora una innovadora i
garantista regulació de les potestats d’intervenció policial. Per primera vegada, una norma
en rang de llei s’imposa en principi de no discriminació amb l’exercici de les identificacions
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policials, posant així veda a les identificacions o topall amb perfils ètnics, que ja havia
prohibit una direcció, la Direcció General de la Policia, mitjançant una circular.
Per primera vegada es regulen les garanties que s’han de respectar amb els registres
corporals externs. Els controls de la via pública només es realitzaran d’acord amb les
compensacions del Consell General del Poder judicial i del Consell Fiscal. Per la comissió
de delictes d’especial gravetat i no per infraccions administratives. Davant de qui diu que la
Llei prohibeix les manifestacions, no és així. O sigui, es podran celebrar manifestacions
davant del Congrés sempre que, tal com és preceptiu per a qualsevol manifestació, sigui
degudament comunicada. Altres països ni permeten aquestes opcions. Es recull
expressament el deure dels cossos de l’Estat d’adopció de mesures per protegir el lliure
exercici dels drets fonamentals i l’adopció de mesures necessàries per protegir l’acceleració
de reunions i manifestació. Davant qui diu que s’endureixen les multes i davant la resposta
de les infraccions hem de dir que la quantia de les multes és igual o menor que l’establerta
l’any 92 i menor que d’altres lleis, com per exemple la del combat de violència a l’esport.
O sigui, moltes percepcions que es fan aquí no s’ajusten al que toca. Respecte a les
percepcions, ara entro a la part més subjectiva, respecte de la demanda de desobediència
que es fa amb la llei diu: qui demana desobeir una llei, qui és el que diu quines s’han d’obeir
o quines no s’han d’obeir? Qui marca el criteri per anar a fer una cosa o per anar-ne a fer
una altra? Això què és? Doncs, no sé què és, però una democràcia per descomptat en un
estat de dret no és. Pot ser qualsevol altra cosa. Respecte als postulats franquistes que es
presten a confusió, no sabem si estan parlant dels postulats franquistes de la moció o del
franquisme hipotètic que està vostè plantejant del senyor Fernández Díaz, encara que ho ha
dit aquí entre bambolines que sí, jo els recomanaria que no entressin en aquests temes.
Perquè són percepcions, a part de subjectives, crítiques, molt negatives i molt injustes, dir
una persona així. Per aquesta mateixa raó nosaltres podríem dir de qualsevol altres que són
molts –istes, comun-istes, independent-istes, femin-istes, marx-istes, estan les istes. Jo
penso que no és bo entrar amb les –istes de ningú i parlar de dades subjectives per evitar
confrontacions dins d’aquests àmbits. Gràcies.
El Sr. Jaume Oliveras
Gràcies. Seguim la roda de grups municipals. Senyor Màxim Fàbregas.
El Sr. Màxim Fàbregas
Gràcies, senyor alcalde. Com ha dit la ponent, el nostre grup havia presentat tres esmenes,
de les quals una s’ha recollit directament i una altra indirectament com a conseqüència de
l’acceptació d’una esmena d’Esquerra Republicana.
Les dues primeres intenten vetllar perquè els acords que s’adoptin no vulnerin la legislació
vigent, d’aquí que haguem votat a favor de suprimir la part que feia referència a l’exigència a
la Generalitat de desobeir la llei si aquesta no la retirava.
I la tercera demanava la redacció d’una ordenança cívica, bé, de convivència ciutadana, que
és una demanda que el nostre grup ha fet reiterades vegades en aquesta mateixa sala
sense èxit fins al dia d’avui. Agraïm la profusa explicació que ha fet el portaveu del Partit
Popular, però lamentem dir-li que pel que fa referència a nosaltres no ha tingut èxit i no ens
ha convençut. Nosaltres compartim al 100 % l’esperit de la moció que ha presentat la CUP.
Rebutgem la Llei mordassa, una llei que ha aprovat en solitari pel PP al Congrés dels
Diputats i que, com altres lleis aprovades en solitari pel PP, té el mèrit d’haver aconseguit el
compromís unànime de la resta de partits de derogar-la tan aviat com es produeixi un canvi
en l’actual majoria del Congrés, que esperem que sigui després de les eleccions generals
del proper mes de novembre o desembre.
També compartim, com no podia ser de cap altra manera, l’exigència que dimiteixi, o sigui
cessat si no dimiteix, el ministre de l’Interior, que és un personatge que nosaltres
considerem nefast per a tots els demòcrates.
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No obstant això, i com deia abans, no som partidaris, més aviat som reticents a adoptar
acords que puguin vulnerar la legislació vigent. Nosaltres creiem que si les normes no ens
agraden el que hem de fer és fer tots els possibles per canviar-les. Però que mentre hi siguin
el que hem de fer és respectar-les i no estem legitimats per exigir a administracions
superiors que desobeeixin aquestes normes. Llavors, el que plantejaríem seria, abans de
procedir a la votació, dividir la moció en dues parts i fer una primera votació pel punt primer i
pel punt quart, que és el que ha recollit l’esmena presentada per Esquerra Republicana i un
segon bloc que serien tota la resta de punts. Gràcies.
El Sr. Jaume Oliveras
Seguim amb la roda dels grups municipals. Senyor Avilés.
El Sr. Francisco Avilés
Sí, gràcies. Bé, el nostre vot en contra de la moció, principalment perquè les esmenes no
han estat acceptades. Lamentem que la ponent no n’hagi valorat ni que fos una mica la
bondat. Entenc que a Madrid no sé si quedarà tan lluny, tenint en compte que la Llei que
pretén suprimir i deixar sense efecte desobeir ve de Madrid, estàvem parlant d’un cas
similar, la versió original de l’Ajuntament de Madrid. Entenc que allà governen gent
sensiblement o políticament més propera a vosaltres que no pas a nosaltres i entenc que els
pugui respectar més, protegir més, però en definitiva també és una web que, s’ha de dir ben
alt, és injusta, que és antidemocràtica i que intenta també, com la Llei mordassa, coartar la
llibertat d’expressió, en aquest cas de periodistes, i per tant enteníem que tenia relació i així
ho hem intentat fer.
I després, lògicament, hi votarem en contra, primer perquè no s’han acceptat les esmenes,
però després perquè, i com a mínim no sé si dir si estem ara aquí i, sobretot, que fos
temerària la postura dels regidors que no formen part de l’Equip de Govern. Bé, no tenim
responsabilitats d’acció de Govern, però per a mi que com a mínim és temerari que la moció
s’aprovi, com sembla que s’aprovarà, ja que exigeix que la Generalitat la desobeeixi i que
fins i tot l’Ajuntament es comprometi també a fer una desobediència. Li dic que és temerari i
irresponsable i bé, ja demanarem explicacions de com vol fer l’Equip de Govern aquesta
desobediència, perquè jo no sé si, fins i tot, podria ser prevaricació, perquè si els cossos i
forces de la policia que tenim a l’Ajuntament han de tramitar alguna de les denúncies d’acord
amb aquesta llei que, fins que no es digui el contrari, estarà en vigor. No sé què vol dir
desobeir. Significarà que l’Ajuntament no tramitarà aquestes denúncies, que per a la
Generalitat de Catalunya, que és la que tindrà la competència sancionadora. Bé, ara se’ns
generen molts dubtes que esperem i desitgem que l’Equip de Govern o el regidor
corresponent o regidora corresponent ens aclarissin abans, al més aviat possible, i esperem
i desitgem que al final la moció només sigui un brindis al sol per acontentar en aquells casos
els companys d’Esquerra Republicana, però lògicament l’Equip de Govern no tingui la
intenció de desobeir una normativa, perquè podria generar greus perjudicis i greus
precedents que esperem i desitgem que aquest Ajuntament no hagi de viure. Gràcies.
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies. Sra. Folch.
La Sra. Sílvia Folch
Sí, en primer lloc vull agrair al grup municipal de la CUP que hagi acceptat la incorporació de
l’esmena presentada pel nostre Grup Municipal. Nosaltres no podem sinó expressar el
nostre rebuig cap a una llei que suposa un retrocés dels drets civils fonamentals. Es tracta
d’una llei que limita drets com la llibertat d’expressió, de manifestació i de reunió, amb una
clara intenció per part del Govern central de controlar la indignació de la ciutadania. A més,
preveu multes desorbitades que oscil·len fins els 600.000 €. És una llei que ens retorna a
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èpoques passades de repressió i, per tant, davant la qual mostrem el nostre més ferm
rebuig, motiu pel qual votarem a favor de la moció.
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies. Senyora Miras.
La Sra. Sandra Miras
Sí, volia dir, per evitar caure en confusions pel que ha dit el Frans, que el que es demana en
el punt primer és a la Generalitat de Catalunya la desobediència en el cas que no es retiri.
En cap moment diuen aquí, parlen de desobediència de l’Ajuntament del Masnou, ho dic
perquè no despistem ni confonguem. Aquí parlem, l’única vegada que diu desobediència
parla de la Generalitat de Catalunya. Perdó, el punt 4? Punt quart: Mostrar el compromís
d'aquest consistori en la defensa dels drets d'expressió i manifestació a la nostra vila i contra
qualsevol forma de sanció que limiti l'exercici d'aquests drets, mostrant el compromís de
l’Ajuntament a desobeir aquesta llei.
El Sr. Jaume Oliveras
Alguna qüestió més? Doncs passem a la votació.
El Sr. Màxim Fàbregas
Recorda, senyor alcalde, que he demanat si podia ser votar en dos blocs.
El Sr. Jaume Oliveras
Sí, perdó. Estaria d’acord a votar amb dos blocs, senyora Miras, com diu el portaveu
d’Iniciativa?
La Sra. Sandra Miras
Sí, hi estem d’acord.
El Sr. Màxim Fàbregas
Ho he explicat abans, estem d’acord pràcticament en el 100 % de la moció, però no som
favorables, més aviat som reticents, a acords que puguin significar una vulneració de la
legalitat vigent com pot ser exigir desobediència a la Generalitat i manifestar la voluntat de
l’Ajuntament de desobeir la llei.
El Sr. Jaume Oliveras
Per tant, votaríem en dos blocs la moció del grup municipal de la CUP. Primer votaríem el
punt 1 i el punt 4, si els sembla. I després la resta de la moció.
El president sotmet a votació la moció en dos blocs
Primer bloc (Primer i quart acord)
Resultat: Aprovat per majoria absoluta, per 13 vots a favor i 8 vots en contra.
Votació
Els grups municipals d’ERC-AM-MES-AM (6 regidors), CiU (5 regidors) i la CUP-PA (2
regidores) hi voten a favor.
Els grups municipals de C’s (3 regidors), i ICV-EUiA-E (2 regidors), PSC-CP (2 regidors), i
PP (1 regidor) hi voten en contra.
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Segon bloc (resta de punts)
Resultat: Aprovat per majoria absoluta, per 15 vots a favor, 4 vots en contra i 2 vots
d’abstenció.
Votació
Els grups municipals d’ERC-AM-MES-AM (6 regidors), CiU (5 regidors), CUP-PA (2
regidores) i ICV-EUiA-E (2 regidors) hi voten a favor.
Els grups municipals de C’s (3 regidors) i PP (1 regidor), hi voten en contra.
El Grup Municipal del PSC-CP (2 regidors) s'absté.
La Sra. Sandra Miras
Sí, molt ràpid. Volíem donar les gràcies, també fins i tot a les persones que no heu estat
d’acord amb algun punt o amb tots els punts d’aquesta moció, almenys perquè l’heu llegit,
us l’heu mirat i dic que estem emocionades i contentes perquè ens havíem proposat que la
primera moció de la CUP, aquí a l’Ajuntament del Masnou, estic emocionada, fos de rebuig
a la Llei mordassa i, bé, s’ha aprovat i estem molt contentes. Gràcies.
19. Moció presentada pel Grup Municipal de la CUP-PA en nom de la Plataforma
ciutadana per un nou model de la gestió del litoral
La Sra. Laia Noy
Vull remarcar que parlem en nom de la Plataforma ciutadana per un nou model de la gestió
del litoral.
La senyora Laia Noy Oliveras llegeix la moció següent:
Aquesta moció s’ha presentat a l’empara del que diuen els articles 38 i 39 del ROM, no ha
passat per Comissió Informativa i no s’ha sotmès a examen de secretaria ni Intervenció.
“1. Explicació
Considerem que el litoral de la comarca del Maresme i el delta de la Tordera han patit més
de mig segle d'intervencions insostenibles. La construcció de ports esportius mal dissenyats
i la sobreexplotació i impermeabilització de les conques hidrogràfiques amb la disminució de
les aportacions d'aigües i sediments han suposat una regressió de les platges i un perjudici
a les infraestructures costaneres.
Paral·lelament, les intervencions de regeneració amb dragues i espigons han implicat la
regressió dels alguers, l'alteració periòdica dels ecosistemes marins -perjudicant greument
l'activitat pesquera-,una modificació de la morfologia de la costa i una sobreexplotació de les
pedreres de la Serra de Marina.
Recentment, el “Ministerio de Agricultura, Alimentación i MedioAmbiente” ha fet públic un
nou pla d’actuacions al litoral del Maresme conegut com a “Informe Técnico de Estrategia de
Actuación en el Maresme”.
Aquest projecte torna a optar per intervencions basades en l’extracció de sorres del fons
marí i la modificació de la morfologia del litoral amb la construcció d’espigons; obviant una
visió global i la necessària modificació del model de gestió de l'aigua i els sediments a les
conques, els compromisos de by-pass incomplerts pels ports esportius i la necessitat d'una
participació dels diversos agents del Territori.
Novament, sense que hi hagi cap estudi previ d’impacte mediambiental ni cap consulta a la
ciutadania ni a les institucions de la comarca, s’imposa un projecte de gran abast, amb grans
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costos econòmics públics, que pot modificar per sempre la morfologia de la nostra costa,
que no assegura la regeneració de les platges i que hipoteca la política d'ordenació del
litoral.
2. Propostes de resolució
L'Ajuntament del Masnou reunit en Plenari municipal amb data de 23 de juliol de 2015
a) Aprova l'adhesió al MANIFEST PER UN NOU MODEL DE GESTIÓ DEL LITORAL
b) Acorda exposar al “Ministerio de Agricultura, Alimentación i MedioAmbiente”:
 La preocupació per les mancances del pla d’actuacions al litoral del Maresme conegut
com a “Informe Técnico de Estrategia de Actuación en el Maresme”.
 L'oposició a la recent actuació de la draga a Arenys, aprovada per Acord del Consell
de Ministres el 17 d’abril i publicada al BOE Nº 110, del 8 de maig de 2015, Sec III
pàgina 40643 (http://www.boe.es/boe/dias/2015/05/08/pdfs/BOE-A-2015-5151.pdf),
pels motius que s’exposen a continuació:
▪ Primer: per ser aprovada per decret d’urgència pel que s’exclou explícitament el tràmit
d’avaluació ambiental.
▪ Segon: per no haver-hi un període d’exposició pública i no permetre al·legacions.
c) Acorda demanar al “Ministerio de Agricultura, Alimentación i MedioAmbiente” la suspensió
i moratòria de les actuacions derivades del pla esmentat, en els termes que es planteja
actualment ja que aquest informe basa la majoria d’actuacions en dragats i moviments de
sorres, la fixació de la sorra per mitjà d’espigons, la qual cosa representa un retorn a la
situació prèvia al 1986, abans de la primera regeneració i, per tant, en lloc d’abordar les
causes de la problemàtica de la regressió del litoral proposa aplicar pedaços provisionals
sobre les seves conseqüències.
d) Instar el Consell Comarcal del Maresme, la Generalitat de Catalunya a través dels
diversos organismes implicats, el Ministerio de Agricultura, Alimentación i MedioAmbiente i,
si s'escau els consells comarcals del Vallès Oriental i la Selva (com a conques afectades) a
iniciar un procés destinat a l’elaboració d’un Pla del Litoral on s’impliquin tots els actors que
viuen, treballen, fan ús, en són coneixedors i tenen poder de decisió sobre el territori.
e) Apostar per la creació de la “Taula per la gestió del Litoral del Maresme”, amb l’objectiu
de dissenyar un Pla Integral per la gestió de les platges i la sostenibilitat del territori i on s’hi
integrin pescadors, sector turístic, tècnics i científics (biòlegs, ambientòlegs, geòlegs,
oceanògrafs), centres d’investigació i universitats, i també les administracions per tal de
buscar la millor solució per gestionar el litoral del Maresme.
f) Exigir el compliment de les actuacions als ports amb by-pass de sorres, tal i com
s’estableix a la legislació i que actualment no s’estan duent a terme.”
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies, senyora Noy. Hi ha alguna intervenció al respecte de la moció? Sr. Màxim.
El Sr. Màxim Fàbregas
Gràcie,s senyor alcalde. Per anunciar el nostre vot favorable, tal com vam dir ahir a la Junta
de Portaveus i per felicitar a la CUP, perquè avui sembla que aconseguirà, al Ple, aprovar
les dues mocions que ha presentat, cosa que em temo que no passarà amb nosaltres, que
crec que veurem com la moció de què parlarem a continuació es veurà rebutjada. Esperem
que en propers plens tinguem la mateixa fortuna que vosaltres.
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El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies. Senyor Matas?
El Sr. Jordi Matas
Com a membre del Govern del mandat passat que va assistir a les reunions que es van
produir a la comarca. Durant tot el mandat passat vaig estar present a la comissió de treball
dels pobles del Maresme sud per tal de consensuar una postura comuna davant de
necessitats d’actuació a la costa i en especial per la necessitat de protecció davant dels
efectes dels temporals. Aquests ajuntaments, que en aquell moment eren tots de
Convergència i Unió, van coordinar-se per treballar amb la Generalitat, aconseguint també
estudis de les universitats. Es va treballar amb la Universitat de Cantàbria i amb la UPC.
L’Estat aprofita tots els treballs efectuats tant per les comissions dels ajuntaments com per la
Generalitat, l’Estat aprofita aquests treballs per fer una presentació. D’una banda nosaltres
estem contents que, per fi, es puguin tenir uns estudis i una posició comuna de tots els
pobles, almenys del que és el Maresme sud, s’hi va afegir el Consell Comarcal; per tant hi
ha una institució que també està assabentada d’aquest tema. Tot i que amb les descripcions
dels treballs que presenta el Ministeri, és cert que nosaltres veiem que perjudica el medi
ambient en moltes actuacions. Som conscients que hem de trobar una proposta de
seguretat per als nostres passeigs, per a la via del tren, des del punt de vista d’aquí al
Masnou, que és el que hem treballat sempre i, per tant, protecció de la nostra costa. Com es
pot treballar aquesta protecció sense malmetre el medi ambient? Sí que som conscients que
hi ha unes propostes que poden perjudicar el medi ambient amb les aportacions de sorra.
No estem tan contents amb la proposta que va fer el Ministeri, que aquests treballs els feia
al llarg de quinze anys. Llavors, ja dèiem que estàvem contents per haver aconseguit que
per fi hi hagués una actuació de preocupació per la nostra costa, però que el termini
d’actuació, que era de quinze anys, i a raó de dos milions per anys. Es veu que l’Estat
només volia aportar 30 milions dels 50 necessaris, per tant n’hi havia 20 que quedaven en
els llimbs. Nosaltres, com a Convergència i Unió, donem suport a aquesta moció perquè
estem d’acord en què s’ha de protegir el medi ambient i també s’actuarà d’una manera més
ràpida i tenint en compte totes les necessitats dels pobles que formen el Maresme i que
tenen de preocupació per tota l’escullera i la nostra façana litoral.
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies. Si hi ha alguna intervenció més? Senyor Alfaro.
El Sr. Albert Alfaro
Gràcies, senyor alcalde. Des del Grup Municipal Esquerra Republicana-acord pel MasnouMes, volíem manifestar que votarem a favor d’aquesta moció. Estem totalment d’acord amb
l’anàlisi de la moció i del manifest que ha presentat la CUP-PA. Creiem que aquest tema
donaria per una monogràfic i, per tant, tampoc es tracta de començar a entrar a debatre a
fons la proposta del Ministeri; però, per dir-ho d’alguna forma fàcil, curta i sintètica,
tècnicament la proposta del Ministeri és perfecte, però ambientalment és un desastre. Per
tant, no compartim que es carregui el fons marítim del Maresme a partir d’actuacions que
malmeten el fons marí i les plantacions posidònies oceàniques que trobem a les platges, a
les costes, al límit entre la costa i la platja del Maresme, on hi ha prats de posidònia
oceànica. I creiem que el que cal és una actuació més sostenible amb el medi i buscant
solucions. Hi ha universitats que hi han treballat bastant a fons, que es podrien crear
rehabilitació de platges, restauració de vegetació de dunes, es podria crear espai al costat
en forma de dic per trencar les onades. Hi ha una sèrie d’aspectes que s’han de
desenvolupar més a fons i, per tant, creiem que la proposta que ha presentat el Ministeri és
nefasta. Malgrat això, creiem que hi ha un dèficit important quant a sorra de la platja del
Maresme sud d’aquí al Masnou, als dos extrems del municipi, tant a la zona de Montgat com
a la zona de Premià, on trobem que l’onatge arriba fins al passeig marítim, a la zona de la
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línia de la Renfe i, per tant, s’ha de buscar una solució en aquests dos sectors per trobar de
millorar i dir que no es malmeti un espai públic que hem de conservar entre tots, que és un
servei públic, des del punt de vista social i econòmic per a les platges del Masnou i del
Maresme. Gràcies.
Resultat: Aprovat per majoria absoluta, per 20 vots a favor i 1 vot d’abstenció
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) i PSC-CP (2 regidors) hi voten a favor.
El Grup Municipal del PP (1 regidor) s'absté.
20. Moció presentada pel Grup Municipal d'ICV-EUiA-E sobre el transport urbà
municipal
El senyor Màxim Fàbregas Añaños llegeix la moció següent:
Aquesta moció s’ha presentat a l’empara del que diuen els articles 38 i 39 del ROM, no ha
passat per Comissió Informativa i no s’ha sotmès a examen de secretaria ni Intervenció.
“El municipi del Masnou presta el servei de transport urbà als seus veïns i veïnes mitjançant
una concessió que finalitza el proper 28 de desembre.
El contracte signat amb l’empresa operadora és un contracte que, en opinió del nostre grup,
lesiona clarament els interessos municipals ja que garanteix a l’empresa concessionària
que, sigui quin sigui el nombre de persones usuàries del servei, rebrà les prestacions
econòmiques fixades i mantindrà l’equilibri financer del contracte i de les seves possibles
modificacions.
El conveni actualment vigent estableix, al seu pacte quinzè, que els béns i elements afectats
al servei de transport urbà necessaris per a la prestació del servei i objecte d’amortització
durant el termini de la concessió revertiran a l’Ajuntament del Masnou a l’acabament
d’aquest i que, a aquest efecte, tres mesos abans de la data de finalització de la concessió,
l’Ajuntament designarà un interventor tècnic a l’empresa operadora -concessionària, el qual
vigilarà la conservació i manteniment del material, informant a l’Ajuntament de les
reparacions necessàries, si escau, per tal de mantenir-lo en condicions normals d’ús.
El grup municipal d’ICV-EUiA creu que el cost que suporta l’Ajuntament per la prestació del
servei per una empresa privada no es correspon amb la qualitat del mateix i que, sens
dubte, es fa necessari que el transport urbà al Masnou sigui prestat directament per
l’Ajuntament, la qual cosa revertirà en una major qualitat del servei a un cost inferior. No
obstant, estem oberts a estudiar altres alternatives, sempre i quant aquestes garanteixin la
millora del servei i/o la reducció de costos per al municipi.
És per tot això que el Grup Municipal d’ICV-EUiA de l’Ajuntament del Masnou proposa que
l’ajuntament Ple prengui els següents
ACORDS:
Primer.- Crear una Comissió Especial per a l’estudi de la municipalització del servei del
Transport Urbà del Masnou i de les seves alternatives, amb l’objectiu d’aconseguir la millora
del servei i/o la reducció del seu cost per al municipi.
Segon.- L’esmentada Comissió estarà formada per un regidor/a de cada grup municipal i
serà presidida per l’alcalde o regidor/a en qui aquest delegui la presidència.
Tercer.- La durada màxima dels treballs de la Comissió serà de tres mesos, a comptar des
de la seva constitució.
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Quart.- Els diferents grups municipals comunicaran el/la seu/seva representant a la
secretaria General de l’ajuntament en el termini màxim d’una setmana des de l’aprovació de
la seva creació.
Cinquè.- La primera sessió es convocarà en el termini màxim de deu dies des de l’aprovació
de la seva creació, i se celebrarà dins la primera quinzena del mes de setembre d’enguany.
Sisè.- Demanar al govern que, en compliment del pacte quinzè del conveni vigent, designi
un/a interventor/a tècnic\a a l’empresa operadora – concessionària.
Setè.- Fer públics aquests acords al web municipal i al Masnou Viu.”
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies, senyor Màxim Fàbregas. Hi ha alguna esmena presentada per algun Grup
Municipal, senyor Suñé.
El Sr. Ernest Suñé
Creiem que la moció que presenta ICV-EUiA arriba en bon moment, ja que la concessió de
l’autobús urbà finalitza a finals d’any. I, a més a més, coincideix amb la feina que s’està fent
des de la Regidoria de Mobilitat. I, per tant, creiem que arriba en bon moment. Tot i així
incideix massa en un model concret de gestió, la municipalització, que no és que ens
desagradi, però creiem que hauria d’obrir el ventall de la comissió a altres models. Sí que
proposaríem un lleuger canvi de denominació.
En el punt primer, on diu: “Crear una comissió especial per a l’estudi de la municipalització
del servei de Transport Urbà del Masnou i les seves alternatives, amb l’objectiu d’aconseguir
la millora del servei i la reducció del cos per al municipi.”
Nosaltres proposaríem que quedés redactat de la següent forma: “Primer. Crear una
comissió especial per a l’estudi de totes les alternatives del servei de transport urbà del
Masnou, amb l’objectiu d’aconseguir la millora del servei i la reducció del seu cost per al
municipi.”
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies. Per part del ponent?
El Sr. Màxim Fàbregas
Doncs, tal com ja li havíem manifestat al ponent del PSC, el nostre Grup no pot acceptar
l’esmena. Entenem que la proposta justament és prou oberta, perquè parla de
municipalització, però no es tanca a estudiar altres alternatives. Per tant, creiem que el
nostre redactat i el seu estan dient el mateix. El que passa és que nosaltres posem com a
primer objectiu la municipalització sense descartar altres possibilitats.
El Sr. Jaume Oliveras
Sí, senyor Suñé.
El Sr. Ernest Suñé
Sí, és clar, llavors el que fa el nostre grup, en consideració a la mateixa decisió que ha pres
el grup d’ICV-EUiA en l’anterior votació, procediríem a retirar la nostra esmena i a votar
l’esmena tal com l’han presentat ells.
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El Sr. Jaume Oliveras
Mantenir l’esmena?
El Sr. Ernest Suñé
No, no, la nostra esmena queda retirada per poder votar íntegrament i evitar que amb la
votació es perverteixi el sentit de la moció.
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies. Hi havia una altra esmena? Esmenes presentades pel grup municipal de la
CUP, si us plau.
La Sra. Sandra Miras
Nosaltres fèiem tres esmenes. La primera i la segona eren iguals perquè eren la mateixa
frase, i era al quart paràgraf, l’última línia on posa: “garanteixin la millora del servei i/o la
reducció de costos per al municipi, canviar la “i/o” per “i”, perquè a la vegada que garanteixi
la millora del servei també garanteixi la reducció de costos.
La segona, l’acord primer és exactament el mateix, la mateixa frase. I la tercera, l’acord
segon, canviar una regidora de cada grup municipal per una representat de cada grup
municipal, que podria ser regidora o no, com hi ha altres comissions que es fan que es
presenten persones que no són regidores.
El Sr. Jaume Oliveras
Per part del ponent?
El Sr. Màxim Fàbregas
Respecte les dues primeres, ja vaig dir ahir que les acceptàvem. Que justament havíem
posat el i/o per no tancar-nos en la possibilitat que un millor servei pogués ser més car; però,
tal com vaig argumentar ahir a la Junta de Portaveus, estem convençuts que si finalment el
servei es municipalitza serà un millor servei i, a més a més, serà més econòmic. Respecte a
la tercera, em sembla que ahir en vàrem parlar, de la persona, representant de, perquè això
ens permetia no donar lloc a confusió, llavors si aquest és el redactat nosaltres hi estaríem
d’acord i l’assumiríem també.
El Sr. Jaume Oliveras
L’esmena queda assumida pel ponent i ara obriríem el torn de paraules sobre la moció,
senyor de las Heras.
El Sr. Federico de las Heras
Sí, gràcies senyor alcalde. Seré breu. Nosaltres, amb la lectura que hem fet d’aquesta
proposta, el que entenem és que es faci una comissió, però ja es parteix d’unes premisses,
entenem que amb dades subjectives que indueixen cap a la municipalització del servei.
Partint d’una altra premissa que és millor o s’entén com un millor servei prestat des de
l’Ajuntament que no un servei externalitzat. Nosaltres pensem que gran part dels serveis
dels ajuntaments han de ser racionalment externalitzats per eficiència de costos i millor
prestació dels serveis al ciutadà. No entenem que aquesta moció es plantegi en un context
en el qual estem parlant de models de transports supramunicipals en els quals ens integrem
dins de xarxes organitzades a través d’altres organismes per beneficiar-nos de costos,
d’eficiència i altres. Això, penso que aquesta moció va una mica en contra del que seria la
filosofia nostra per a un servei de transport en aquests moments. Gràcies. El nostre vot no
podrà ser positiu.
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El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies. Senyor Suñé
El Sr. Ernest Suñé
No, a veure, nosaltres estem d’acord a fer una comissió que estudiï les possibilitats que hi
ha i la millora del transport urbà. La municipalització és una de les moltes possibilitats.
Nosaltres creiem que no hi ha gaires municipis a Catalunya on hi hagi el servei
municipalitzat; però, bé, segurament si es creés aquesta comissió podríem contrastar les
diferències i les possibilitats d’un o altre servei. Per tant, nosaltres sí que votarem a favor de
la confecció de la comissió i també volem manifestar que hem mantingut el títol de la
comissió i hem retirat la nostra esmena per evitar que algun altre grup hagués pogut votar-la
i, en certa forma, modifiqués una esmena. Gràcies.
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies, senyor Suñé. Sr. Avilés.
El Sr. Francisco Avilés
Sí, gràcies senyor alcalde. Bé, per anunciar que nosaltres hi votarem en contra, bàsicament
perquè si alguna tenim clara és que no voldríem municipalitzar el servei del transport urbà.
El que sí que voldríem és participar i treballar en la nova concessió que, en breu, s’haurà de
començar a treballar i suposo que l’Equip de Govern hi estarà treballant ja, però si alguna
cosa tenim clara és això i, per tant, com que la moció anava molt dirigida cap a aquesta
opció política, econòmica, social, però que no va en contra dels interessos que nosaltres en
aquest assumpte, doncs, no podem fer més que votar-hi en contra.
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies. Pel grup municipal de Convergència? Alguna intervenció? Pel grup d’Esquerra
senyor Quim Fàbregas.
El Sr. Joaquim Fàbregas
Gràcies, senyor alcalde. Per anunciar el nostre vot en contra de la moció. Tal com vaig
comentar a la comissió informativa de territori celebrada el dimecres de la setmana passada,
des de final del mandat anterior, els darrers mesos del mandat, i tenint en compte que el
contracte de la concessió després de cinquanta anys finalitza aquest proper 28 de
desembre, ens vam posar en contacte amb el Departament de Territori i Sostenibilitat de la
Generalitat de Catalunya, el qual ens va informar que hi ha diversos ajuntaments que han
conveniat amb el departament per tal de gestionar el transport a través d’un conveni amb la
Generalitat.
Això suposa la signatura d’aquest conveni, que tots els transports interurbans per carretera
que passen pel municipi es passen a gestionar com si fos part del transport urbà, de manera
que si tenim línies que baixen d’Alella i Teià en el tram de dins del terme municipal del
Masnou, els viatgers pagarien un títol com si fos el transport municipal. El mateix per a la
línia C10, que connecta Mataró amb Barcelona i Barcelona amb Mataró. Integrar el tram
d’aquesta línia dins del seu terme municipal en el servei de transport urbà vol dir que
ampliaríem l’actual nombre de parades en tres parades més, a la part de la Nacional-II. Això
vol dir que arribaríem a prestar servei a zones del municipi on ara no hi ha servei. També
ampliaríem la franja horària de prestació del servei, ja que aquesta línia de servei de la línia
C10 comença més d’hora que el nostre transport urbà. També ampliaríem la freqüència de
pas dels vehicles, del transport.
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D’altra banda, els títols que l’Ajuntament, els títols bonificats que l’Ajuntament pugui treure
també són d’aplicació en aquestes línies interurbanes dins els tram del Masnou i, després,
tota una sèrie de millores que podria suposar la signatura d’aquest conveni en aplicació de
noves tecnologies pel que fa al transport urbà per carretera. Els vehicles disposarien d’un
sistema de geolocalització. Això permetria que en aquelles parades amb més usuaris, que
en concret són les dues que hi ha a les dues estacions, estació d’Ocata i del Masnou, podria
haver-hi una pantalla digital que informés del temps d’espera als passatgers. Alguns
municipis han incorporat app de mòbils per acostar el ciutadà diguem-ne al transport urbà i
després, també, el cost d’aquests serveis seria lleugerament inferior al que estem pagant
actualment, la qual cosa podria permetre en un termini d’uns sis mesos estudiar alguna
proposta que millorés el servei de transport urbà i aplicar-la a partir del sisè mes o quan
sigui.
Vull comentar que aquest conveni al qual he fet referència és un conveni tipus que ofereix el
Departament de Territori i Sostenibilitat als ajuntaments que s’hi vulguin adherir i ja l’han
signat de l’ordre de gairebé una vintena de municipis entre els quals hi ha Vic, Mollet del
Vallès, Barberà, Cardedeu, Castellbisbal, Caldes de Montbui, etc.
Després, volia comentar finalment que el Masnou, des de ja fa bastants anys, forma part de
l’Associació de Municipis per la Mobilitat i el Transport, l’AMMTU. Ens hem posat en
contacte amb l’AMMTU, que està integrada per 77 municipis i dos consells comarcals, i els
hem demanat: dels 77 municipis, quants municipis gestionen directament el transport urbà i
no ho fan a través d’una empresa concessionària. Dels 77 municipis no n’hi ha cap. No n’hi
ha cap que ho gestioni directament amb treballadors de l’Ajuntament, tots ho fan a través
d’una empresa contractada. I, per tant, diem que nosaltres, en principi, no estaríem d’acord
amb la municipalització del servei, creiem que la proposta que ens ofereix la Generalitat
permet ampliar l’oferta de transport urbà que estem oferint ara, arribem a més llocs, amb
horaris més amplis i podem informar millor la gent del servei. Votarem en contra de la moció,
perquè la nostra proposta és tirar endavant aquest acord amb la Generalitat de Catalunya.
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies, senyor Màxim.
El Sr. Màxim Fàbregas
Bé, en primer lloc, volia agrair tant al Partit Socialista de Catalunya com a la CUP la seva
posició favorable a la nostra moció. Després, per dir que no ens estranya gens la posició del
Partit Popular, ni de Ciutadans. Ja sabem que el Partit Popular és partidari d’externalitzar i
entenem que la lectura que han fet de la moció tots dos grups municipals és totalment
interessada per intentar trobar algun argument per votar en contra que no signifiqui definir-se
tranquil·lament i dir que ells són partidaris de la iniciativa privada de totes totes.
Perquè, com he dit abans la nostra moció no parla de municipalització del servei, parla
d’estudiar diferents possibilitats entre les quals una és la municipalització. No coneixem els
arguments de Convergència i Unió, tampoc sabem què és el que votarà; per tant, no li puc
donar les gràcies perquè no sabem què és el que faran. I m’han sobtat els arguments que
ha donat el regidor d’Esquerra Republicana. Perquè tota la història que ens ha explicat, és
una història que fa referència, el 95 % de la seva intervenció, al transport interurbà i estem
parlant del transport urbà. I si l’únic argument que té el Govern per desestimar la nostra
moció en la qual no es parla de municipalització, repeteixo, sinó que es parla d’estudiar les
diferents possibilitats, una de les quals és la municipalització, és que de 77 municipis que hi
ha a l’AMMTU cap no gestiona directament el transport urbà, doncs creiem què és un
argument molt feble.
Lamentem que el Govern es mostri contrari a la creació d’aquesta comissió. Una comissió
que està pensada, no per preparar les condicions per municipalitzar el transport urbà, sinó
per estudiar aquesta i altres alternatives amb l’objectiu, com ja es diu a l’exposició de motius,
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de millorar el servei i aconseguir unes condicions econòmiques més favorables per al nostre
municipi.
Voldria recordar, en atenció al públic que ens segueix aquí i alguns si encara estan
aguantant per televisió, que el transport urbà al Masnou costa a les arques municipals més
de 180.000 € l’any, als quals s’han d’afegir els 100.000 € que paguen els usuaris del servei
aproximadament. I això succeeix perquè, tal com deia la moció o com diu, l’actual contracte
fa que asseguri a l’empresa uns ingressos anuals, independentment de quin sigui el nombre
de persones usuàries del servei.
Nosaltres estem convençuts que la municipalització és la millor opció per aconseguir un
servei de transport urbà més eficaç i més econòmic, però estàvem i estem disposats a
acceptar estudiar altres alternatives.
Malauradament, el nou govern d’ERC-CiU, bé de moment diem d’Esquerra Republicana, es
nega a fer possible un treball conjunt de les diferents alternatives per al servei, la qual cosa
posa de manifest, una vegada més, i tot just fa un mes que governa, que quan el Govern i el
seu alcalde parlen de participació només ho fan de cara a la galeria, ja que cada vegada que
han tingut l’ocasió de posar-ho en pràctica, s’han negat a treballar conjuntament amb
l’oposició els temes a debat.
Creiem que el principal responsable d’aquesta manera, com no podia ser de cap altre
manera és el nostre alcalde, Sr. Jaume Oliveras, que malgrat que amb les entrevistes amb
els portaveus dels diferents grups municipals no s’ha cansat de manifestar-nos la seva
voluntat de treballar conjuntament els temes importants per al municipi, i per a nosaltres el
transport urbà ho és, a l’hora de la veritat la seva actuació contradiu les seves paraules,
demostrant que aquestes són buides de contingut i ens deixen clar que no ens podem refiar
ni de les seves promeses ni dels seus compromisos.
Fa una estona, en la primera moció, l’alcalde es felicitava perquè en aquest Ple s’havia
aprovat la moció sobre la mobilitat al Maresme. Nosaltres lamentem, com deia abans, que el
govern hagi rebutjat la creació de la comissió que es demanava a la nostra moció.
No se’ns acut quines poden ser les raons, perquè no els hem escoltat, que justifiquin la
negativa del Govern a treballar conjuntament amb l’oposició un tema tan important per al
Masnou com és el transport urbà municipal i la seva gestió.
El nostre Grup Municipal, que tenim la municipalització del transport urbà com un dels
nostres compromisos electorals, continuarem treballant per intentar que aquest compromís, i
sabem que ho tenim magre, esdevingui una realitat, en defensa dels interessos dels nostres
veïns i veïnes. Gràcies.
El Sr. Jaume Oliveras
Gràcies. Sr. Eduard Garcia.
El Sr. Eduard Garcia
Per al·lusions. Primer de tot, volia dir-li que em sap molt greu, que sembla que vostè ahir a
la Junta de Portaveus no deuria estar gaire atent, perquè el Grup Municipal de CiU va
manifestar el seu posicionament davant de la moció d’avui. Per tant, aquest al·legat que ha
fet, insistint vàries vegades que no sabia quin posicionament, doncs em sap greu dir-li que
ahir el Grup Municipal de CiU, en la Junta de Portaveus que es va celebrar i en la qual vostè
hi era, ja va manifestar el seu posicionament, i va avançar i li avanço ara que serà un vot en
contra. Quin seria el nostre posicionament? Per què no hem donat explicació de vot? Doncs
és molt senzill i suposo que vostè ha format part d’altres consistoris i ha format part de
governs amb altres forces polítiques i aquesta no és una decisió, jo crec o el Grup Municipal
de CiU, que no ho hem de defensar com a partit sinó que és un punt de l’Equip de Govern, i
creiem, a més, que a aquestes hores també ho hem fet per atenció al públic i a la paciència
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que tenen, tant el que està aquí com els que estan a casa que vostè ha dit, que el que
poguéssim agilitzar ben agilitzat estava. En tot cas, insisteixo, és una posició que nosaltres
creiem que és d’Equip de Govern i, per tant, creiem que n’hi havia prou que el grup
municipal o el regidor en aquest cas que té la competència delegada en aquest camp fos el
fes aquesta explicació de vot. Res més.
El Sr. Màxim Fàbregas
Hauríem evitat aquestes confusions si quan ha intervingut el senyor Joaquim Fàbregas
hagués explicitat que intervenia en nom del Govern, perquè jo vull recordar que el senyor
alcalde s’ha dirigit a vostè per preguntar-li si tenia alguna intervenció i vostè ha dit que no. I
no ha dit no perquè en nom meu, en nom del meu grup ja intervindrà el regidor de Mobilitat.
Llavors, i també li recordo a vostè que el posicionament que es fa, vostè ho sap perquè han
assistit a moltes juntes de portaveus, en una Junta de Portaveus és només un
posicionament puntual que no té perquè mantenir-se a l’hora del Ple. I que és al Ple on
realment cada Grup Municipal manifesta quina és la seva postura i la seva posició de vot
respecte d’una de les propostes que es debaten.
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies. A veure, només una reflexió, si em permet el senyor Màxim Fàbregas, de no
confondre les coses. Aquest alcalde i aquest Equip de Govern han mostrat les converses,
les mans obertes a pactar temes que vagin en el Ple, com ha estat aquests petits canvis i
modificacions que hem introduït en les inversions i així s’ha vist en les votacions que s’han
produït. El que no és normal és, creiem, que per l’acció de govern, això va en contra de cada
punt que es presenta, que està lligat a l’acció de govern es demani la seva retirada.
I només una reflexió sobre el transport públic. La clau del transport públic és el treball en
xarxa. Per això no hi ha cap municipi com els que estan a l’AMTU que vagi per aquest
model, perquè sinó aniríem a un sistema, per dir-ho d’alguna manera, antàrtic en l’àmbit del
transport. Per tant, la clau del transport públic és el treball en xarxa, el transport en xarxa.
Tornaríem enrere o sigui que suposo que aniríem en el túnel del temps, i tenim una oferta
sobre la taula que es treballarà en comissió informativa que és el que ha exposat el regidor,
que portarà millores per al transport urbà del Masnou, que ajudarà en la connexió amb el
transport interurbà i aquesta oportunitat l’Ajuntament del Masnou no la pot deixar perdre.
El Sr. Màxim Fàbregas
Sí, l’únic que li volia dir és que en cap cas la nostra moció és un obstacle perquè s’arribi a
signar el conveni amb la Generalitat pel tema del transport interurbà. I respecte al tema de
les inversions en podríem parlar molta estona i segurament no ens posaríem d’acord.
El Sr. Jaume Oliveras
Doncs molt bé. Doncs, com que el Govern ha de combinar el consens amb l’acció decidida i
sense, diguem-ne, aturar l’acció de Govern, doncs, hem tirat endavant d’aquesta manera el
posicionament de rebuig a aquesta moció i tindrem les propostes sobre la taula per tirar
endavant el conveni. Ara anem a votar.
Resultat: La moció queda rebutjada per 15 vots i 6 vots a favor.
Votació
Els grups municipals de la CUP-PA (2 regidores), ICV-EUiA-E (2 regidors) i PSC-CP (2
regidors) hi voten a favor.
Els grups municipals d’ERC-AM-MES-AM (6 regidors), CiU (5 regidors), C’s (3 regidors) i
PP (1 regidor) hi voten a en contra.
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21. Moció presentada pel Grup Municipal de C's per garantir que les banderes oficials
de la vila onegin en tot moment
El senyor Francisco Avilés Salazar llegeix la moció següent:
Aquesta moció s’ha presentat a l’empara del que diuen els articles 38 i 39 del ROM, no ha
passat per Comissió Informativa i no s’ha sotmès a examen de secretaria ni Intervenció.
“Atès que la legislació obliga a la Corporació a què totes les banderes decretades com a
oficials onegin cada dia de l’any als edificis públics i més concretament el de l’Ajuntament.
Atès que tot allò relacionat amb aquest precepte es recull a la Llei 39/81 de 28 d’octubre, on
s’especifica clarament aquesta obligatorietat, juntament amb la de la resta de banderes que
conformen la representativitat de la nostra vila: la Senyera, la del Masnou i l’europea.
Atès que la normativa no permet excepcions de cap tipus.
Atès que els dies de celebració de la Festa Major d’enguany a la nostra vila una de les
quatre banderes que onegen a la façana de l’Ajuntament va ser retirada del seu masteler,
concretament la bandera d’Espanya.
Atès que en anteriors ocasions, ja ha passat el mateix, especialment en la celebració de la
Diana Nacional de Catalunya, a l’Onze de Setembre i la pròpia Festa Major.
Atès que en algunes d’aquestes ocasions s’ha argumentat que la bandera d’Espanya s’havia
retirat perquè se li havia fet un manteniment.
Atès que en les dates en les que la bandera d’Espanya va ser retirada de l’Ajuntament un
nombre indeterminat però elevat de banderes “estelades”, símbol inequívoc de qui advoca
per la independència de Catalunya, s’ha permès que siguin penjades a molts fanals de
titularitat pública.
Atès que l’anomenada “estelada” no és cap bandera oficial a Catalunya en general i al
Masnou en particular.
Atès que la normativa municipal no permet aquestes accions publicitàries.
És per tot això esposat, que el Grup Municipal de Ciutadans – Partido de la Ciudadanía del
Masnou (C’s) proposa al Ple l’adopció del següent acord:
1- Que la bandera d’Espanya ni cap altre bandera oficial siguin retirades dels edificis públics
on han estat col·locades d’acord amb la normativa vigent.
2- Que si alguna de les banderes oficials ha de ser retirada per raó de fer-li manteniment, ja
es disposi prèviament d’una segona unitat que la reemplaci en el moment just de retirar la
necessitada de manteniment.
3- Que es retirin les banderes no oficials dels fanals públics immediatament a quan hi siguin
col·locades, incloses les que avui continuen onejant, d’acord amb la normativa vigent.
4- Que es comuniqui aquest acord a la Delegació del Govern a Catalunya i entitats del
poble.”
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies senyor Avilés. No hi ha cap esmena presentada. Faríem una roda
d’intervencions, senyor Suñé.
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El Sr. Ernest Suñé
Moltes gràcies, senyor alcalde. Nosaltres entenem que és una moció neutra a la seva
construcció, però molt crítica en el fons, ja que demana complir la llei de banderes que no
s’està complint. També demana la retirada de les estelades dels fanals públics.
La transgressió continuada de determinades normes i reglaments per part de l’Ajuntament
és un símbol de tarannà poc democràtic. La permissivitat amb determinats col·lectius afins
perquè incompleixin les ordenances municipals denota una manca de rigor i un alt grau de
sectarisme.
Demanaríem al Sr. Alcalde que, de debò, fes d’alcalde de tots i no només d’uns quants, i
compleixi i faci complir la legislació.
Fa un moment parlàvem de desobediència. Això és desobediència. També volem que
sàpiga el senyor secretari, igual que la resta de funcionaris de l’Ajuntament del Masnou, que
té el nostre grup al seu costat, recolzant-lo i defensant-lo, i per això li demanaríem que
romangués fidel a l’esperit del text de la Constitució i la resta de normatives aplicables,
autonòmica i europea.
Desitgem que les seves actuacions es fonamentin en decisions objectives i l’encoratgem
que demani per escrit qualsevol ordre si creu que aquesta el força a actuar de forma il·legal,
impròpia o no ètica.
El Sr. Jaume Oliveras
Alguna intervenció més, senyor Màxim Fàbregas.
El Sr. Màxim Fàbregas
Gràcies, senyor alcalde. Per anunciar que el nostre grup votarà en contra de la moció
presentada per C’s. I ho farem per dues raons fonamentals:
La primera, perquè creiem que és una moció totalment electoralista, que està en la línia del
que l’actual portaveu de C’s defensava quan actuava com a portaveu del PP, i també quan
actuava com a portaveu del GIM, posant de manifest que han canviat les etiquetes però no
han canviat les idees, idees que nosaltres no compartim.
I la segona, perquè creiem que plantejar un conflicte de banderes quan al Masnou hi ha
tants problemes que són més prioritaris, posa de manifest quines són les principals
preocupacions de C’s del Masnou, unes preocupacions que no coincideixen, ni de lluny,
amb les que nosaltres tenim com a grup municipal.
Nosaltres preferim dedicar els nostres esforços a afrontar altres situacions, com ha estat el
cas del transport urbà, i com les que plantejarem en els propers plens, i deixarem per a
altres grups el protagonisme per presentar propostes que interessen poc, per no dir gens, la
gent del Masnou.
Més quan hi ha normativa al respecte i que, per tant, si un Grup Municipal pensa que s’està
vulnerant la legalitat pot presentar les denúncies corresponents i no cal que presenti cap
moció a l’aprovació del plenari, que per suposat pot fer-ho.
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies senyor Fàbregas. Senyora Miras.
La Sra. Sandra Miras
Sí, nosaltres creiem en la simbologia sense ser fetitxistes, però creiem més fermament en
els actes que donen sentit als símbols. La nostra assemblea, i de retruc el nostre Grup
Municipal, advoquen per la retirada de la bandera espanyola. Bandera que simbolitza la
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unitat d’un estat caduc que ens nega la llibertat, la cultura i ens oprimeix com a poble i com a
classe. Aquesta ha de ser una acció carregada d’intenció i decisió cap al procés constituent
popular que hem d’engegar arreu dels Països Catalans. I cal començar-lo des dels
municipis. Evidentment i des d’aquest posicionament, la CUP del Masnou votarem en contra
d’aquesta moció i en contra de totes aquelles que vagin encaminades a negar el nostre dret
com a poble de ser lliures.
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies senyora Miras. Senyora Condeminas.
La Sra. Noemí Condeminas
Gràcies. Miri, nosaltres veiem les banderes com a símbols d’expressions democràtiques.
Vostès parlen de banderes no oficials, però és evident que l’estelada, entre d’altres, no és
una bandera il·legal. Diuen que és el símbol inequívoc de qui evoca per la independència.
És evident, i és evident que el nostre grup no és aliè al moment que estem vivint i no és aliè
el que sentim i que, moltes vegades, ja hem expressat en aquest Ple i com a grup fora
d’aquest Pe també. És el símbol del moment i que la gent vol expressar-se. No crec que
sigui dolent. Prohibir el que fa és que encara hi hagi més augment d’aquests símbols.
Després, més avall, crec que vostè parla que no és una bandera oficial i que en particular no
té res a veure amb el Masnou. Jo li diria que repassi una mica la història, veurien que el
dissenyador i el difusor d’aquesta bandera va ser Vicenç Albert Ballester que, des de molt
jove, va pertànyer a aquest municipi i que, a més a més, està enterrat aquí amb aquesta
bandera. Per tant, miri, quasi que em dóna idees i li proposaria al senyor alcalde que potser
sí que l’hauríem de fer oficial al Masnou. Si ha estat una bandera que ha tingut arrels al
Masnou.
Després, hi ha altres coses i és que a vostès els ofèn plenament l’estelada, però no els
ofenen altres banderes que tampoc són oficials i que també han onejat en aquest municipi i
en altres municipis. I això m’alegra perquè veig que això ho tenim en comú. Per exemple,
nosaltres estem encantats que per festa major, a part de les estelades, doncs, també
haguem tingut les banderoles de festa major i la bandera de l’orgull gai, que també defensa
els drets de gais/lesbianes i que tampoc és cap bandera oficial i que veig que aquesta no els
ha molestat.
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies, senyora Folch, pel Grup Municipal d’Esquerra Republicana.
La Sra. Sílvia Folch
Sí, gràcies senyor alcalde. A les darreres eleccions municipals, la nostra formació política ja
va manifestar que estem per la implicació en el procés de la construcció de la república
catalana. Estem immersos en un procés cap a la sobirania del nostre país i els ciutadans i
ciutadanes del Masnou, en les darreres eleccions ja van manifestar de forma inequívoca el
seu suport a les forces polítiques que estem a favor de la independència. I és en
conseqüència que nosaltres votarem en contra de la moció presentada.
El Sr. Jaume Oliveras
Molt bé. Doncs si els sembla, hi ha alguna observació senyor Suñé.
El Sr. Ernest Suñé
Sí, jo voldria fer una observació per deixar clar la postura del PSC. Nosaltres no estem en
contra de la bandera estelada ni de l’exposició. Jo crec que la gent ha de ser lliure a exposar
el que pensa. No és aquest el debat, senyora Condeminas. És l’ús irregular de l’espai públic,
és a dir, aquesta és una cosa que jo crec que valdria la pena tenir en compte d’una banda. I
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després, parlar de prohibir, jo crec que treure la bandera d’Espanya és prohibir-la i vostè
mateixa ho està dient. És clar, a vegades confonem el posicionament. Nosaltres el que
demanem és el respecte de la legalitat vigent, és el que fem a totes les normes i és el que
defensarem sempre.
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies. Senyor Avilés, té la paraula.
El Sr. Francisco Avilés
Agraeixo els comentaris del nostre company socialista, perquè en definitiva som dels únics
que hem rebut un suport explícit en les intervencions. Bé, volia deixar clares dues qüestions
per no barrejar-los. Hi ha qui diu que el nostre grup està més interessat en qüestions que no
són del tot important. Home, per a nosaltres el compliment de la llei, sigui quina sigui, per
nosaltres és de vital importància. Lògicament, com que l’incompliment que s’està fent de la
llei, doncs, ja els està bé a molts dels grups municipals aquí representats, doncs bé, això
que estem fent nosaltres és una tonteria i, bé, que ja se’ns passarà. Però el que nosaltres
avui demanem és el respecte total d’una llei, aquesta sol·licitud que estem fent també és
una cosa que beneficia totes les forces polítiques, estiguin o no estiguin a favor d’aquesta
moció. Perquè el nostre criteri seguirà sent el mateix: la legalitat de totes les lleis. Algun dia
aquestes lleis podran ser del gust d’altres formacions polítiques i altres seran no del gust de
la nostra formació política, però encara així, en demanarem el compliment íntegre com no
podia ser d’una altra manera.
I, lògicament, per altres manifestacions que s’han fet i intento no identificar i així evitarem un
torn de rèplica, però tot i així si l’alcalde vol donar-lo no hi hauria inconvenient. Nosaltres ja
havíem manifestat en el nostre discurs d’investidura que agrairíem que l’alcalde fos un
alcalde de tots. Lògicament, vostè representa un partit polític i la resta també representem
partits polítics, però entenia que vostè havia d’estar per sobre de totes aquestes qüestions.
La veritat és que ha trigat ben poc a manifestar públicament que no, que realment s’inclina
per una postura política, cosa que em semblaria bé dintre del seu partit o de la seva
formació, però no utilitzant els mitjans públics com s’està fent. Perquè la retirada de
banderes és una utilització política dels elements públics i la no retirada de les estelades que
estan ara mateix onejant a l’Ajuntament, a espai públic de l’Ajuntament és també una
utilització de recursos públics en el seu propi benefici, en benefici de les opcions polítiques
que estan defensant ara mateix la independència.
Nosaltres no estem en contra que a les seves seus, als seus domicilis particulars, els seus
cotxes, en els seus actes facin les expressions de llibertat que vulguin, que onegin les
banderes que vulguin, d’això no els estem dient, mai els ho prohibirem, només faltaria.
Nosaltres també fem utilització de la simbologia, coses que diem als nostres actes. L’únic
que els demanem, que veig que tindrem poc èxit, però seguirem intentant-ho en altres
ocasions, és el respecte a totes les ideologies, el respecte al compliment de la llei perquè
això ens farà més forts com a Ajuntament.
Ser partidista el que fa és afeblir les institucions municipals, afeblir el consistori i les
decisions que pren, perquè al final sembla que entre la desobediència que hem aprovat fa
una estona en una altra moció, entre que no farem el compliment de la llei com diu aquí la
llei de banderes, doncs al final no sé si se’ns prendrà com l’expressió “el pito del sereno”, és
a dir, aquest Ajuntament farà el que ell vulgui i el que vulguin en cada moment i no hi haurà
seguretat jurídica ni per a la resta de ciutadans, ni per als treballadors, ni per als regidors de
l’oposició, al final es convertirà això en una mena de república bananera i esperem i
desitgem que no sigui això. Agraeixo, lògicament, el vot favorable que sembla que tindrem
per part del Partit Socialista i el Partit Popular i lamentem que no tindrem suport suficient
perquè quedi aprovada. Si bé anunciem que seguirem treballant perquè aquest suport
majoritari en aquest municipi. Gràcies.
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El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gracies. Doncs, si els sembla passem a la votació.
Resultat: La moció queda rebutjada per 15 vots i 6 vots a favor.
Votació
Els grups municipals de C’s (3 regidors), PSC-CP (2 regidors) i PP (1 regidor) hi voten a
favor.
Els grups municipals d’ERC-AM-MES-AM (6 regidors), CiU (5 regidors),CUP-PA (2
regidores), ICV-EUiA-E (2 regidors) hi voten en contra.
L’alcalde aixeca la sessió de la qual, com a secretari general, estenc aquesta acta i la
certifico a l’efecte que en quedi constància degudament, la qual firma el president amb mi.
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