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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. Aprovació, si escau, de l'esborrany de l'acta del Ple extraordinari del 9 de juliol
de 2015
S’aprova l’acta del Ple extraordinari del 9 de juliol de 2015 per unanimitat, amb unes
correccions a les intervencions del Sr. Ernest Suñé, pàgina 37 i 42, i de la Sra. Sandra
Miras, pàgina 29 i 38.
Resultat: S’aprova 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.
2. Informacions i comunicacions de l'Alcaldia
El senyor Jaume Oliveras i Maristany informa dels punts següents:
Visita del conseller de Cultura, Ferran Mascarell
El conseller de Cultura de la Generalitat, Ferran Mascarell, va visitar el Masnou
divendres passat, 4 de setembre, acompanyat de l'alcalde del Masnou, Jaume Oliveras,
i d'altres membres del consistori, com la regidora de Cultura i de Turisme, Neus Tallada,
que el varen rebre al principi de la seva visita a la sala de plens de l'Ajuntament. Allà, el
conseller ha signat al llibre d'honor i l'alcalde ha agraït la seva estada a la vila, que no va
ser possible el 29 de març, quan es va reobrir la Casa de Cultura, que va visitar
posteriorment tot departint amb els membres del Consell de Patrimoni de la vila.
Acompanyat de l'alcalde i altres membres de l'Equip de Govern, el conseller també va
visitar altres punts de la ciutat, com el teatre del Casino, on va conèixer de primera mà
l'estat de l'estudi que realitza l'Ajuntament per a una possible rehabilitació, i l'Espai d'Art
Cinètic Jordi Pericot.
ENTITATS
L’associació Grupd’art.cat va inaugurar, el dissabte 5 de setembre al seu local del carrer
Àngel Guimerà, una exposició col·lectiva d’artistes locals. L’exposició es podrà visitar
fins al 25 de setembre.
Diada Nacional de Catalunya
El Masnou va celebrar la Diada Nacional de Catalunya en un ambient festiu marcat per
un to reivindicatiu en defensa del dret a decidir dels catalans i les catalanes. Amb les
eleccions del 27 de setembre a l'horitzó i tot just encetada la campanya electoral la nit
abans, la plaça de l'Onze de Setembre del municipi es va omplir de masnovins i
masnovines.
Abans de la lectura del manifest i l'ofrena floral, l'alcalde i la majoria de regidores i
regidors (no hi eren els representants del PP i de C's) va voler remarcar "el caràcter
institucional, polític i reivindicatiu" d'aquesta jornada. L'alcalde va recordar Lluís
Companys, així com també, aprofitant que enguany feia cent anys de la hissada de la
primera estelada a Barcelona, Vicenç Albert Ballester, el creador de l'estelada i veí del
Masnou, mort l'any 1938. La portaveu d'ERC-MES-AM, Sílvia Folch, va ser
l'encarregada de llegir el manifest signat per ERC-MES-AM, CiU i CUP-PA ―tres dels
set grups polítics amb representació al consistori― i en què s'ha reivindicat el dret a
decidir lliurament del poble català sobre el seu futur així com la voluntat d'un canvi
econòmic i social.
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La celebració es va completar amb una ofrena floral del consistori, els grups polítics que
el formen, i de més d'una cinquantena d'entitats i associacions de la vila, així com amb
una exhibició de la Colla Bastonera Ple de Cops i la interpretació de dues peces ―una
d'elles, la del Cant dels segadors―, a càrrec de la Coral Xabec de Gent del Masnou. Els
trets dels trabucs van tancar l'acte institucional.
ENTITATS
L’Agrupació Sardanista del Masnou va celebrar a la plaça d’Ocata la seva tradicional
ballada de sardanes de vigília de la Diada amb la Cobla Marinada.
BIBLIOTECA- Dissabte 19 de setembre, a les 11 h
Hora del conte, Contes per sentir. Contes inclusius i adaptats per a persones amb
pluridiscapacitat. Adreçat a infants de 4 anys, a càrrec d’Elisabeth Ulibarri (narradora) i
Enric Lluch (intèrpret). A la sessió van assistir, a més del nombre de famílies habituals,
quatre famílies amb fills sords.
ENTITATS - 18, 19 i 20 de setembre
Les companyies de teatre La Teatral i Rauxa de Gent del Masnou van impartir un curs
intensiu de teatre amb la participació de l’actor Lluís Soler i els masnovins Aina Ripoll i
Francesc Fàbregas.
Dissabte 19 de setembre a les 18.30h
La Colla Bastonera del Masnou, amb la col·laboració de La colla de diables del Masnou,
va organitzar la I Trobada de balls tradicionals al Masnou, Ple de Rauxa. Els gegants i
diferents colles que treballen per recuperar i difondre els balls tradicionals van participar
en una rua i una exhibició final de balls a la plaça Països Catalans.
Diumenge 20 de setembre a les 19 h
Ple de Swing va convocar, a la plaça d’Ocata, ballarins d’arreu per gaudir de la música
swing i el ball.
3. Donar compte dels decrets d'Alcaldia
El secretari general dóna compte de la relació de decrets, tramitats electrònicament, que
van del número 1.286, de data 17 de juliol de 2015, al número 1.564, de data 18 de
setembre de 2015.
Resultat: El Ple en resta assabentat.
4. Festes locals per a l'any 2016
La senyora Sílvia Folch Sánchez, regidora delegada de Serveis generals, llegeix la
proposta següent:
“En data 9 de juny de 2015, el Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de
Catalunya va publicar al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 6888 l’Ordre
EMO/168/2015, de 25 de maig, per la qual s’estableix el calendari oficial de festes
laborals per a l’any 2016.
L’article 2 d’aquesta Ordre estableix que s’establiran dues festes locals, retribuïdes i no
recuperables, a proposta dels ajuntaments.
En data 3 de juliol de 2015, el Departament d’Empresa i Ocupació va fer arribar un escrit
a l’Ajuntament en què demana l’adopció d’un acord plenari per a l’aprovació de les dues
festes locals, que hauran de ser comunicades al Departament esmentat abans del 30 de
setembre.
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa.
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En virtut de tot el que s’ha exposat, es proposa al Ple de la Corporació l’acord següent:
Primer. Fixar com a festes locals de la vila del Masnou, per a l’any 2016, el dia 29 de
juny (festivitat de Sant Pere) i el dia 31 d’octubre (vigília de la festivitat de Tots Sants).
Segon. Comunicar aquesta resolució al Departament d’Empresa i Ocupació de la
Generalitat de Catalunya, per tal de quedar inclosos en el proper calendari laboral de
festes.”
Resultat: Aprovat per unanimitat absoluta, per 21 vots a favor.
Votació
Els grups municipals d’ERC-AM-MES-AM (6 regidors), CiU (5 regidors), C’s (3 regidors),
CUP-PA (2 regidores), ICV-EUiA-E (2 regidors), PSC-CP (2 regidors) i PP (1 regidor) hi
voten a favor.
5. Adhesió al sistema d'adquisició centralitzada de l'Associació Catalana de
Municipis i Comarques i del Consorci Català per al Desenvolupament Local
La senyora Sílvia Folch Sánchez, regidora delegada de Serveis generals, llegeix la
proposta següent:
“ANTECEDENTS
Més de set anys enrere, l’Associació Catalana de Municipis i Comarques (en endavant,
ACM) decidí crear l’embrió d’una central de compres, i aprofundir en les sinergies alhora
de poder contractar de forma conjunta. Els estalvis pels ens locals associats que es
volien assolir eren de, com a mínim, doble tipologia: de preu, aconseguint per volum
agregat economies d’escala; i l’estalvi de procediment, assolint la optimització de les
estructures locals, amb aminoraments dels terminis en el procediment administratiu.
Fou amb aquests antecedents, pels quals l’ACM impulsà la creació del Consorci Català
pel Desenvolupament Local (en endavant, CCDL), ens local, de caràcter associatiu, de
naturalesa voluntària, amb personalitat jurídica pròpia, inscrita en el registre d’ens locals
del Departament de Governació i Relacions institucionals. Els ens consorciats són els
Consells comarcals del Pla de l’Estany, l’Alt Camp, la Segarra, el Pallars Jussà i l’Anoia,
les Diputacions de Lleida, Girona i Barcelona, així com naturalment la mateixa ACM, on
radica el domicili social del consorci. El CCDL per acord de la seva Assemblea general
de data 17 de setembre de 2009, va aprovar la modificació dels seus estatuts per tal de
crear un sistema de contractació centralitzada, configurant-se com un servei
especialitzat de contractació, per tal de donar servei als ens locals de Catalunya. Aquest
sistema es basa en el Text refós de la Llei de contractes del sector públic (TRLCSP), on
regula l’adhesió a sistemes externs de contractació centralitzada de comunitats
autònomes o d’entitats locals per part d’altres entitats locals mitjançant els
corresponents acords.
L’Ajuntament del Masnou es va adherir al sistema d’adquisició centralitzada del
Consorci Català pel Desenvolupament Local (CCDL) mitjançant acord aprovat en el Ple
del 20 de març de 2014.
Més recentment, el 16 de setembre de 2014, el Comitè executiu de l’ACM, acordà
constituir una central de contractació d’acord amb previsió legal de la Llei reguladora de
les Bases del Règim Local (LRBRL), en els termes introduïts en l’apartat 3 de la
Disposició addicional 5a per la Llei de racionalització i sostenibilitat de l'Administració
local (LRSAL). La central de contractació de l’ACM es regeix per un Reglament de
funcionament aprovat pel Comitè Executiu de l’ACM de data 14 de desembre de 2014.
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L’adhesió al sistema d’adquisició centralitzada del CCDL no suposa la obligació
d’efectuar cap, algunes o totes les contractacions o serveis a través de la Central de
Compres del CCDL, podent optar l’entitat destinatària per utilitzar aquest sistema o
qualsevol altre establert en la legislació de contractació pública.
FONAMENTS DE DRET
1. Article 205 del Text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat pel Reial
decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre del TRLCSP que regula l’adhesió a
sistemes externs de contractació centralitzada de comunitats autònomes o d’entitats
locals per part d’altres entitats locals mitjançant els corresponents acords.
2. Article 156 del TRLCSP pel que fa a la formalització dels contractes administratius
mitjançant la signatura per les parts del contracte dels corresponents documents
contractuals.
3. Disposició addicional 5a de la Llei de racionalització i sostenibilitat de l’Administració
local (LRSAL).
4. Reglament de funcionament aprovat pel Comitè Executiu de l’ACM de data 14 de
desembre de 2014.
5. Article 22.2.b de la llei 7/1982 de 2 d’abril Reguladora de les Bases del Règim Local.
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. Acordar l’adhesió d’aquest Ajuntament al sistema d’adquisició centralitzada de
l’Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM) i del Consorci Català pel
Desenvolupament Local (CCDL), per tal de poder efectuar l’adquisició de béns,
subministraments i contractació de serveis a través de la Central de Compres de l’ACMCCDL en les condicions i preus vigents en els contractes subscrits pel mateix i amb les
empreses adjudicatàries.
Aquesta adhesió no suposa l’obligació d’efectuar totes les contractacions mitjançant
aquest sistema, podent optar l’ajuntament per fer-lo servir o per utilitzar qualsevol altre
establert en la legislació de contractació pública.
Segon. Facultar a l’alcalde perquè en nom i representació d’aquesta corporació, pugui
formalitzar tots aquells documents que siguin necessaris per l’efectivitat del present
acord, permetent l’adhesió als diferents Acords marc que siguin d’interès i que la Central
de contractació formalitzi.
Tercer. Aquesta adhesió tindrà efectes per un període de 4 anys des la seva aprovació
pel Ple de l’Ajuntament, sense perjudici de pròrrogues anuals mitjançant acord exprés
de les parts.
Quart. Comunicar aquest acord, pels seus efectes i coneixement, a l’Associació
Catalana de Municipis i Comarques i al Consorci Català pel Desenvolupament Local.”
Resultat: Aprovat per unanimitat absoluta, per 21 vots.
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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6. Informe de morositat corresponent al segon trimestre de 2015
“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 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 els pagaments realitzats en el trimestre tant
dins com fora del període legal de pagament, les factures o documents justificatius
pendents de pagament al final del trimestre, que inclou un resum del nombre i la quantia
global de les obligacions pendents amb incompliment de termini.
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 es celebri.”
Resultat: El Ple en resta assabentat.
7. Amortització de préstecs en aplicació Llei orgànica d'estabilitat i sostenibilitat
financera
El senyor Jordi Matas Claramunt, regidor delegat d’Hisenda, llegeix la proposta següent:
“Fets
En data 3 de març de 2015 s’aprova per decret de l’Alcaldia la liquidació del pressupost
2014.
En sessió plenària extraordinària del dia 11 de desembre de 2014, es va aprovar el
pressupost 2015. En la sessió de 19 de febrer de 2015 s’aprova la modificació de crèdit
1/2015 per executar inversions financerament sostenibles.
La present proposta es presenta en compliment a donar-li tràmit a l’expedient
d’amortització anticipada de préstecs vigents d’acord amb l’article 32 de la llei d’estabilitat
pressupostària i estabilitat financera, Llei 2/2012.
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Des del departament d’intervenció s’emeten informes números 84/2015 i 85/2015.
Fonaments de dret
Atès que en l’article 32 i DA 6à de la llei 2/2012, de 27 d’abril , d’estabilitat pressupostària i
sostenibilitat financera, s’ exigeix l’aplicació del superàvit a la reducció de l’endeutament
net.
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.
Proposta
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 l’amortització anticipada dels següents préstecs en compliment de
l’article 32 i DA 10à. de la llei 2/2012, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat
financera:
Préstec n.
71 – Caixabank
70 – BBVA
72 – B. Sabadell

Contracte nº

Import a amortitzar

9620.312.745.584-44

467.551,38

13-033073

711.111,12

807451175846

220.694,44

Cancel·lació
Total
Total
Parcial

SEGON.- Aprovar la cancel·lació total dels contractes dels préstecs en les entitats
bancàries Caixabank (n. 71) i BBVA (n. 70) que es derivin del primer acord.
TERCER.- Aprovar la cancel·lació parcial del contracte de préstec en l’entitat bancària
Banc de Sabadell (n. 72) que es deriva del primer acord.
QUART.- Autoritzar a l’Alcalde d'aquest Ajuntament per subscriure la documentació que
resulti necessària per l’efectivitat dels anteriors acords.”
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.
8. Aprovació de la modificació de crèdit per suplements número 16-2015
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.
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Aquesta modificació pressupostària es proposa en compliment a donar-li tràmit a
l’expedient d’amortització anticipada de préstecs vigents en compliment de l’article 32 de la
llei d’estabilitat pressupostària i estabilitat financera, Llei 2/2012.
Des del departament d’intervenció s’emeten informes números 84/2015 i 85/2015.
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.
Proposta
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 16/2015, el qual a nivell de capítols és el següent:
SUPLEMENT DE CRÈDIT NÚM 16/2015
CAPÍTOL 9

PASSIUS FINANCERS-DESPESES

1.399.356,94

Les anteriors despeses es financen amb romanent de tresoreria despeses generals:
CAPÍTOL 8 INGRESOS- ACTIUS FINANCERS
1.399.356,94
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 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.
9. Aprovació del compte general de l'Ajuntament del Masnou exercici 2014
El senyor Jordi Matas Claramunt, regidor delegat d’Hisenda, llegeix la proposta següent:
“El 21 de maig de 2015, es va reunir la Comissió de finances, actuant com a Comissió
Especial de comptes d’aquest Ajuntament, per informar del Compte General de
l’Ajuntament del Masnou corresponent a l’exercici de 2014, format pels documents
establerts a l’article 209 de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, 39/88, de 28 de
desembre, del text refós aprovat per RDL 2/2004, i d’acord amb les regles 97 a 104 de
9
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l’Ordre EHA/. 4041/2004, de 23 de novembre, per la qual s’aprova la instrucció del
model normal de comptabilitat (BOE de 9 de desembre de 2004).
El 16 de juny de 2015, es va exposar al públic en forma i terminis establerts a l’article
212.3 del text refós aprovat per RDL 2/2004, de la Llei 39/88, de 28 de desembre, i
havent-se publicat l’edicte al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i e-tauler en
l’esmentat dia, sense que durant el termini d’exposició al públic s’hagi produït cap
reclamació.
En virtut de tot el que s’ha exposat, es proposa, al Ple de la corporació, l’adopció dels
acords següents:
PRIMER. Aprovar els Comptes Generals de l’exercici 2014, de conformitat amb el què
estableix l’article 212.4 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes locals, Llei
39/88, de 28 de desembre, aprovat per RDL 2/2004.
SEGON. Trametre a la Sindicatura de Comptes l’expedient del Compte General, de
conformitat amb el que prescriu l’article 212.5 de la normativa d’Hisenda bàsica local
abans esmentada, en el termini més curt possible, per tal que realitzi la fiscalització
externa de la Corporació.”
Resultat: Aprovat per majoria absoluta, per 17 vots a favor i 4 vots d’abstenció.
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), ICV-EUiA-E (2 regidors) s'abstenen.
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies. Hi ha alguna intervenció al respecte, senyora Miras.
La Sra. Sandra Miras
Sí, nosaltres volíem dir que com que estàvem parlant de l'exercici 2014, nosaltres no
teníem representació al Ple i no hem pogut fer-ne el seguiment, i per aquest motiu i no
un altre ens hem abstingut.
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies.
10. Donar compte de l’informe d'Intervenció d'avaluació de compliment
d'objectius de la LO 2/2012 respecte al seguiment del primer i segon trimestre del
pressupost 2015
“Únic. Donar compte de l’informe d’Intervenció número 81/2015 d’avaluació de
compliment d’objectius de la LO 2/2012 respecte al seguiment del primer i segon
trimestre del pressupost 2015 amb motiu de la seva remissió al Ministeri d’Hisenda.”
Resultat: En resten assabentats.
11. Aprovació i reconeixement extrajudicial de factures sense contractació
pressupostària exercici 2014 dels aparells elevadors, escales mecàniques i
muntacàrregues de l'Edifici Centre
El senyor Jordi Matas Claramunt, regidor delegat d’Hisenda, fa un resum de la proposta,
la qual, literalment, diu el següent:
10
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“Antecedents
En sessió de Junta de Govern Local de 13 de febrer de 2014 es va aprovar la
contractació externa d’aquests serveis fins el 30 d’abril de 2014, a l’empresa Schindler,
industrial que ho portava realitzant fins aquesta data, mentre s’hauria d’haver iniciat
l’expedient conjunt.
El 27 de novembre de 2014, amb número d’expedient X2014002388, es va decretar
l’inici de l’expedient de contractació del servei de manteniment dels aparells elevadors,
escales mecàniques i muntacàrregues en els edificis municipals, i que per part dels
serveis tècnics de la unitat de Manteniment i serveis el plec de prescripcions tècniques
particulars i per part del departament de Serveis Centrals es redacti el plec administratiu
particular.
El 10 de desembre de 2014, ens sessió plenària ordinària, aquest ajuntament va
aprovar extrajudicialment les factures sense contracte que es tenia coneixement, però
l’empresa no havia facilitat al departament de Promoció Econòmica la facturació
corresponent al mes de novembre i desembre de 2014 de l’edifici centre, les quals han
tingut entrada a comptabilitat aquest mes de juliol de 2015.
Aquesta empresa ha seguit prestant el servei de forma ininterrompuda i els
responsables dels diferents departaments han conformat les factures, doncs l’edifici
centre no es pot quedar sense la cobertura d’aquest servei tenint en compte el volum
d’usuaris que té al llarg del dia.
Les factures s’han emès en legal forma i s’origina una obligació legal de procedir al seu
pagament, ja que en cas contrari s’originaria un enriquiment injust per a l’Administració.
En data d’avui hi ha cobertura pressupostària per atendre aquestes obligacions en el
pressupost de l’exercici 2015 i intervenció emet l’informe en el qual s’estableix la
viabilitat de l’expedient.
Fonaments de dret
-

Llei 7/1985 de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local.

-

RD legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la llei
d’Hisendes Locals.

RD 500/90, de 20 d’abril, pel qual es regula el Reglament de
Pressupostos.(art. 60.2), el qual determina que correspon al Ple de l’Entitat el
reconeixement extrajudicial de crèdits, sempre que no existeixi dotació
pressupostària, operacions especials de crèdit, o concessions de quita i
espera.
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 de
l’acord següent:
Únic. Aprovar i reconèixer extrajudicialment les factures dels aparells elevadors, escales
mecàniques i muntacàrregues de l’Edifici Centre, amb càrrec a la partida PE 93310
22799, amb centre cost ECENTR , segons relació següent:
Núm factura

Data factura

Proveïdor

Import

F/2015/2269

01/11/2014 A50001726

SCHINDLER, S.A.

157,93

F/2015/2270

01/11/2014 A50001726

SCHINDLER, S.A.

148,89

F/2015/2271

01/11/2014 A50001726

SCHINDLER, S.A.

152,69

F/2015/2272

01/11/2014 A50001726

SCHINDLER, S.A.

138,67
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F/2015/2273

01/11/2014 A50001726

SCHINDLER, S.A.

734,17

F/2015/2274

01/11/2014 A50001726

SCHINDLER, S.A.

186,49

F/2015/2275

01/11/2014 A50001726

SCHINDLER, S.A.

1.085,59

F/2015/2276

01/11/2014 A50001726

SCHINDLER, S.A.

353,15

F/2015/2278

01/11/2014 A50001726

SCHINDLER, S.A.

157,93

F/2015/2280

01/12/2014 A50001726

SCHINDLER, S.A.

148,89

F/2015/2282

01/12/2014 A50001726

SCHINDLER, S.A.

152,69

F/2015/2284

01/12/2014 A50001726

SCHINDLER, S.A.

138,67

F/2015/2286

01/12/2014 A50001726

SCHINDLER, S.A.

734,17

F/2015/2287

01/12/2014 A50001726

SCHINDLER, S.A.

186,49

F/2015/2289

01/12/2014 A50001726

SCHINDLER, S.A.

1.085,59

F/2015/2291

01/12/2014 A50001726

SCHINDLER, S.A.

353,15

TOTAL

24 de setembre de 2015

5.915,16

Resultat: Aprovat per majoria absoluta, per 16 vots a favor i 5 vots d’abstenció.
Votació
Els grups municipals d’ERC-AM-MES-AM (6 regidors), CiU (5 regidors), C’s (3 regidors)
i PSC-CP (2 regidors) hi voten a favor.
Els grups municipals de la CUP-PA (2 regidores), ICV-EUiA-E (2 regidors) i PP (1
regidor) s'abstenen.
El Sr. Jaume Oliveras
Explicació de vot n’hi ha, sí, senyor Fàbregas.
El Sr. Màxim Fàbregas
Gràcies, senyor alcalde. Primer, em sembla que hauria de contradir part de la
intervenció del regidor del Govern, perquè ha dit que es van deixar de pagar per manca
de disponibilitat de crèdit. I és una cosa que no acabem d’entendre quan el pressupost
de l’any passat es va tancar amb un romanent de tresoreria de més de dos milions
d’euros, estem parlant d’uns quants milers únicament. El motiu fonamental pel qual es
van deixar de pagar va ser perquè, primer, com diu l’expedient avui, les factures no
s’havien presentat, s’han presentat tard; però fonamentalment també, perquè per
aquestes factures i per al servei que es prestava no hi havia un contracte en vigor.
Nosaltres hem votat abstenció perquè, tal com s’ha llegit també, ja fa uns quants mesos,
en el Ple de desembre de 2014, vàrem aprovar també i reconèixer extrajudicialment
factures per un import de 25.000 €, més de 25.000 €, justament per a aquests mateixos
conceptes.
Ja en aquella documentació del Ple s’afirmava que, avui també ho hem tornat a sentir,
el 27 de novembre de 2014 s’havia iniciat l’expedient de contractació del servei i
s’havien donat instruccions als serveis tècnics i jurídics perquè elaboressin els plecs
tècnics i els plecs administratius.
Doncs bé, han passat 10 mesos des de la signatura del decret d’inici de l’expedient i la
contractació, en canvi, no s’ha iniciat encara, llevat que s’hagi acordat en alguna de les
últimes juntes de govern de les quals encara nosaltres no tenim còpia de l’acta.
Creiem que això és una mostra més del desgavell que hi havia en el govern anterior,
desgavell que a hores d’ara sembla que el Govern actual no hagi corregit, i que el nostre
grup havia denunciat en diverses ocasions.
Aquesta deixadesa per part del Govern, a més del fet que afecta la qualitat dels serveis
que es presten, incompleix la legalitat vigent i ens obliga, ara com a plenari, a
12
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pronunciar-nos, amb massa freqüència; en aquest exercici només serà la primera
vegada i esperem que sigui l’última, sobre aspectes que s’haurien d’acordar a la Junta
de Govern Local.
Per això, exigim al Govern que es posi les piles i que, de manera immediata, procedeixi
a convocar la contractació externa del servei. Gràcies.
El Sr. Jaume Oliveras demana fer, en el següent punt, les intervencions abans de la
votació.
La Sra. Sandra Miras
Sí, té raó, que ho volíem explicar abans i se’ns ha passat. Com que també parlem del
2014 i nosaltres no teníem representació, no hem pogut fer un seguiment correcte i per
aquest motiu i per algun altre ens hem abstingut. Hem estat mirant d’informar-nos i ens
ha estat una mica impossible. No acabem d’entendre aquestes factures, totes juntes,
tantes, diferents imports i, llavors, per informar-nos millor demanarem els expedients
properament, a veure si ho podem acabar d’entendre. Gràcies.
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies.
12. Sol·licitud de fraccionament del reintegrament de la liquidació definitiva PIE
2013 al Ministeri d'Hisenda i Adm. Públiques
El senyor Jordi Matas Claramunt, regidor delegat d’Hisenda, llegeix la proposta següent:
“Atès que en data 29 de juliol de 2015 la Secretaria d’Estat d’Administracions Públiques,
Secretaria General de Coordinació Autonòmica i Local, publica la Liquidació definitiva de
la Participació dels Municipis en els Tributs de l’Estat (PIE) de l’exercici 2013. Per
l’Ajuntament del Masnou la liquidació definitiva és de -306.048,18 euros.
Vist l’article 72 de la Llei 36/2014, de 26 desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat
per l’exercici 2015; i la disposició addicional desena del RDL 17/2014, DE 26 de
desembre, de mesures de sostenibilitat financera de les entitats locals i altres de
caràcter econòmic.
Vist l’informe emes per la Interventora, que exposa que de les últimes dades
presentades al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, corresponents al segon
trimestre de l’exercici, la previsió de tancament del pressupost assoleix els objectius
d’estabilitat pressupostaria, nivell d’endeutament i el període mig de pagament a
proveïdors.
Atès que aquesta aplicació de fraccionament requerirà la presentació de la sol·licitud per
les entitats locals, que haurà de ser aprovada pel Ple de la Corporació i remesa per
l’Interventor al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques per mitjans telemàtics
abans del 1 de novembre 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 sol·licitar al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques el
fraccionament del reintegrament del saldo deutor de la liquidació definitiva de la
participació de tributs de l’Estat de l’any 2013 d’aquest ajuntament, en el marc de la llei
36/2014, de 26 de desembre, i RDL 17/2014, de 26 de desembre de mesures de
sostenibilitat financera, a deu anys, cent vint mensualitats.
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SEGON.- Notificar el present acord al departament d’Intervenció per comunicar-ho al
Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, mitjançant la seva tramitació per mitjans
telemàtics en la web de l’Oficina Virtual per la Coordinació Financera amb les Entitats
Locals abans del 1 de novembre de 2015.”
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies. Hi ha alguna intervenció? Senyor de las Heras.
El Sr. Federico de las Heras
Sí, bona nit. Gràcies, senyor alcalde. Sí, la meva intervenció, més que per l’explicació
de vot, que ho serà, és una mica per aclarir el que és el concepte del que ens està
explicant el senyor regidor. Si no és un tema que passa per alt i penso que conté un
element d’informació important que val la pena que sigui explicat per a informació
general del municipi. Ho he fet en anteriors ocasions i ho tornaré a fer, ben segur, en
ocasions futures. Quan parlem de la PIE, parlem de la Participació d’Ingressos de l’Estat
d’aquest Ajuntament. És a dir, quants diners rebem de l’Estat, Estat espanyol, quants
diners en rebem aquest ajuntament per ajudar a sobreviure, pagar despeses, etc.
Comptant que el pressupost, per fer-nos una idea, està al voltant dels 21 milions
d’euros, aproximadament, d’ingressos per diversos elements de recaptació: IBI, taxes
etc. La participació d’ingressos de l’Estat, és a dir, la transferència que fa a l’Estat
espanyol aquest Ajuntament, com tots els ajuntaments d’Espanya per ajudar-los a unes
finances i amb els tributs que hi participa, per general coneixement, va ser, l’any 2013,
de 4.458.430, 98 €. És a dir, un 20 % del pressupost d’aquest Ajuntament és fruit de la
cessió de tributs a la participació en tributs de l’Estat que tenim, igual que tenen tots els
ajuntaments de tot Espanya. Gràcies.
El Sr. Jaume Oliveras
Senyor Suñé.
El Sr. Ernest Suñé
Sí, senyor alcalde, jo no volia intervenir, però sí que, en tot cas, volia aclarir que l’Estat
no subvenciona, no ajuda, el que fa és un retorn d’aquells diners que els ciutadans del
Masnou, d’una o una altra forma han pagat. És a dir, no és la magnanimitat de l’Estat, jo
crec que seria just dir-ho, sinó que és el retorn d’allò que els ciutadans del Masnou ja
han pagat. Per tant, jo crec que m’agradaria aclarir aquest tema.
El Sr. Jaume Oliveras
Gràcies pel seu aclariment, senyor Suñé. Senyor de las Heras, si vol fer alguna precisió.
El Sr. Federico de las Heras
Sí, davant de l’aclariment del senyor Suñé, amb el qual estic totalment d’acord, és així;
però hi ha dues lectures amb això. No és que l’Estat no ens agradi, és que l’Estat som
tots. Aquesta és la percepció principal i, per aquest motiu, dels impostos que paguem
entre tots una part ens és retornada i en aquest cas aquesta és la que correspon al
nostre ajuntament. Gràcies.
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies per la seva reflexió. Senyor Matas.
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El Sr. Jordi Matas
Molt breument. Efectivament, l’Estat ens va donar al 2013 uns diners a compte i ara ens
demana, doncs, una gran part que els la tornem. El que hem fet ara és, com que ens fa
anar malament, és a dir, ens va donar més diners del que tocava, segons l’Estat, ara
resulta que ara n’hem de tornar. El que fem és no els tornem de cop. Són molts diners
per tornar de cop i ens faria anar malament si ho tornessin de cop. El que estem
aprovant ara és que ho tornem en còmodes terminis a zero euros d’interès. Sols això.
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies per tots els aclariments i, per tant, passaríem a votar la proposta.
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. Aprovació de l'aportació econòmica al Fons Català de Cooperació al
Desenvolupament amb destinació a la campanya de suport a l'acollida de
població refugiada en trànsit a Europa víctima dels conflictes armats a l'àrea
mediterrània (projecte 2833)
La senyora Noemí Condeminas Riembau, regidora delegada d’Acció Social, llegeix la
proposta següent:
“Atès que l’article 22 de la Llei general de subvencions en el punt 2, apartat c, contempla
la concessió directa de subvencions amb caràcter excepcional quan s’acrediten raons
d’interès humanitari que en dificultin la convocatòria pública.
Atès que el Fons Català de Cooperació al Desenvolupament té oberta des de l’any 2013
una campanya de suport a la població afectada per la guerra civil a Síria (projecte
2579), i tenint en consideració la gravetat de la situació creada aquests darrers mesos
amb l’èxode massiu de refugiats cap a Europa.
Vist que el Fons Català, de manera coordinada amb les institucions catalanes i la
ciutadania, i d’acord amb les necessitats identificades i peticions realitzades, ha impulsat
una campanya de suport als refugiats.
Vist l’informe emès per la tècnica de diversitat i ciutadania de data 14 de setembre 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 l’aportació de 6.000 € (sis mil euros) al Fons Català de Cooperació al
Desenvolupament, amb destinació al projecte “2833. Campanya de suport a l’acollida de
població refugiada en trànsit a Europa víctima dels conflictes armats a l’àrea
mediterrània”. L’entitat esmentada haurà de presentar la justificació de la subvenció no
més tard del 31 de desembre de 2016. Aquesta despesa ha quedat comptabilitzada
amb els números d’operació 220150011993 i 220150011994.
Segon. Aplicar la despesa total de sis mil euros amb càrrec a la partida 15 SL 92901
49001.
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Tercer. Notificar l’acord al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament.
Quart. Facultar l’alcalde per a l’execució dels acords anteriors.”
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies. Senyora González.
La Sra. Mònica González
Bona nit. Gràcies. Bé, nosaltres, els socialistes, donarem suport a aquesta aportació
econòmica de 6.000 € destinada, com ha dit la regidora Noemí, a refugiats en trànsit a
Europa. També volia dir que el nostre partit sempre ha estat al costat de totes les
actuacions en solidaritat amb pobles amb conflictes, com en anteriors ocasions ja ha
succeït i, remuntant-me al passat, voldria suggerir, també, que també estaríem d’acord a
incrementar aquesta xifra, aquesta aportació fins a 12.000 €, com s’havia fet en
anteriors ocasions en altres convocatòries d’altres desastres d’emergència. També per
responsabilitat política, per justícia i per la dignitat dels més de quatre milions de
refugiats que estan actualment en trànsit a tot Europa. Fins i tot un últim suggeriment, i
és que es podria valorar treure una partida econòmica d’un 5 o un 10 % de les
aportacions dels grups municipals, si es volgués valorar. Gràcies.
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies, senyora González. Per part de la CUP, senyora Miras.
La Sra. Sandra Miras
Sí, nosaltres estaríem totalment a favor de fer aquesta aportació econòmica, si la
regidora ens assegura ara que no surt d'algun altre projecte de cooperació. En
definitiva, ens volem assegurar que no estem despullant un sant per vestir-ne a un altre.
Això ens preocupa, ens sembla molt bé una aportació primera de 6.000 €, que entenem
que no pot quedar aquí i que s’hauria d’ampliar, potser una mica més o més endavant
fer-ne alguna altra. Però, sobretot, ens preocupa que no surti d’algun altre projecte de
cooperació o de solidaritat que podem estar tenint ara.
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies. Senyora Condeminas.
La Sra. Noemí Condeminas
Sí, gràcies. Mira, responent per ordre: al Partit Socialista de Catalunya, l’increment que
proposeu fins a 12.000 €, tal com vam parlar al Consell de Benestar extraordinari que
vam fer aquesta setmana, l’aportació podria ser de fins a 14.000 €, el que passa és que
vam dir que fem una aportació primera de 6.000 € i d’aquí a final d’any, si no els hem
hagut d’esgotar per algunes contingències que ens sortissin, doncs portaríem al plenari
de novembre o desembre la resta d’aquest import. Per tant, ja es preveu incrementar.
Perquè altres vegades hem fet partides d’entrada, amb el tsunami o així, doncs que vam
fer més diners de cop, però com que està en constant evolució tot aquest tema anem
una mica més amb comptagotes, però es preveu gastar aquest total, ja dic, fins a
14.000 €.
I responent a la regidora de la CUP, volia comentar que, evidentment, no es vesteix un
sant per desvestir-ne un altre. Dic el mateix que us vaig explicar en reduït en el Consell
de Benestar, aquest any el pressupost de solidaritat, que ja estava tot donat perquè
evidentment els projectes a aquestes alçades ja estan tots dats i beneïts, que es diu,
però hi havia un import de 14.000 €, fruit que algunes entitats havien fet renúncies
puntuals. I aquest era el romanent que teníem per a aquest any. Si bé és cert que
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podríem anar a buscar altres partides si en calgués més, però no és el cas. Per tant, en
els projectes de l’any vinent, aquest ja serà un projecte nou i, per tant, tampoc n’afectarà
cap altre. Gràcies.
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.
14. Incoació de l'expedient de reversió del servei de transport públic urbà del
municipi del Masnou
El senyor Joaquim Fàbregas Sagué, regidor delegat de Mobilitat, llegeix la proposta
següent:
“Vist que en data 20 de desembre de 2007 el Ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària,
va aprovar la minuta del conveni per la qual es modificava la concessió de servei públic
de transport urbà amb l’empresa Transports Urbans del Masnou, SL.
Atès que el pacte sisè de l’esmentat conveni estableix que l’operador, és concessionari
del servei fins el 28 de desembre de 2015.
Atès que l’article 164.1 del Text refós de la llei de contracte de les administracions
publiques aprovat pel Real Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, aplicable al referit
contracte per qüestions temporals, estableix que quan finalitza el termini contractual, el
servei reverteix a l’Administració, i el contractista ha de lliurar les obres i instal·lacions a
què estigui obligat d’acord amb el contracte i en l’estat de conservació i funcionament
adequats.
Atès que l’article 260.1a) del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels ens locals,
preveu entre les causes d’extinció de la concessió el transcurs del temps i de les
pròrrogues concedides, en el seu cas i l’article 261 del mateix text legal estableix que
l’extinció del contracte de concessió, com a conseqüència del transcurs del termini,
comportarà la reversió en la forma que estableix l’article 262, la devolució de la garantia
dipositada, la declaració del correcte compliment del contracte i la liquidació de les
relacions econòmiques derivades de la seva execució.
Atès que l’article 262.1 del referit Reglament estableix que seran objecte de reversió els
béns i elements afectats al servei concedit que siguin necessaris per a la prestació
d’aquell i que hagin estat objecte d’amortització durant el termini de la concessió.
Atès que l’apartat segon del referit precepte estableix amb anterioritat a la reversió,
durant el termini que assenyali el plec de clàusules i, en tot cas, com a mínim, en el d’un
mes per cada any de duració de la concessió, la gestió del servei es regula de la
manera següent:
a) L’ens local designa un interventor tècnic a l’empresa concessionària, el qual ha de
vigilar la conservació de les obres i del material i ha d’informar la corporació sobre les
reparacions necessàries per tal de mantenir-les en les condicions previstes.
b) La desobediència sistemàtica del concessionari a les instruccions donades per l’ens
local sobre la conservació de les obres i les instal·lacions o la mala fe en l’execució es
consideren faltes greus als efectes que estableixen l’article 253 i següents d’aquest
Reglament.
Atès que el pacte quinzè, del conveni, estableix que els béns i elements afectats al
servei de transport urbà necessaris per a la prestació del servei i objecte d’amortització
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durant el termini de la concessió revertiran a l’acabament d’aquest servei a l’Ajuntament
del Masnou i, a tal efecte, tres mesos abans d’aquella data, l’Ajuntament designarà un/a
interventor/a tècnic/a a l’empresa operadora-concessionària, el qual vigilarà la
conservació i el manteniment del material i informarà l’Ajuntament de les reparacions
necessàries, si escau, per tal de mantenir-lo en condicions normals d’ús.
Vist l’informe tècnic emès en data 7 de setembre de 2015 per la tècnica de mobilitat en
el qual considera que s’ha d’incoar l’expedient de reversió del servei de transport públic
urbà del municipi del Masnou.
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. Incoar l’expedient de reversió del servei de transport públic urbà del municipi del
Masnou.
Segon. Designar a la senyora BBBBB enginyera municipal, com a tècnica municipal,
per a que s’encarregui de la vigilància i el manteniment dels béns i elements afectats al
servei de transport públic urbà, nomenament que es comunica per si existeixen causes
legals de recusació, de conformitat amb els articles 28 i 29 de la llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú.
Tercer. Determinar que el personal adscrit al servei a subrogar pel nou gestor serà de
conformitat amb les dades facilitades per l’actual concessionari: tres conductors i una
netejadora.
Quart. Concedir als qui resultin interessats en el procediment, un termini d’audiència de
quinze dies hàbils, durant el qual podran efectuar les al·legacions que estimin del seu
interès.
Cinquè. Facultar a l’Alcaldia per a l’execució dels acords anteriors.
Sisè. Notificar el present acord als interessats en l’expedient.”
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies. Senyor Suñé.
El Sr. Ernest Suñé
Moltes gràcies senyor alcalde, bona nit. Nosaltres volem manifestar que estem d’acord
amb el procés que s’ha encetat. Desitgem que vagi a bon port. Creiem que el Masnou
es mereix tenir un transport públic de qualitat; llavors, volem públicament estendre la
nostra mà al Govern per seguir treballant i els encoratgem a mantenir informada
l’oposició de tots els avenços i problemes que puguin sorgir en aquest camí, com fins
ara. És a dir, ho dic perquè mantinguin aquest to de col·laboració. Moltes gràcies.
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies, senyor Suñé. Senyor Màxim Fàbregas.
El Sr. Màxim Fàbregas
Gràcies, senyor alcalde. Nosaltres votarem aquesta proposta per coherència, perquè
justament dóna compliment a un dels acords de la moció que el nostre grup va
presentar el passat mes de juliol, en la qual sol·licitàvem la creació d’una comissió per
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estudiar alternatives a la gestió del transport urbà a partir del dia dels innocents, del 28
de desembre, que és quan finalitza l’actual concessió.
I vull recordar que, fent gala de la seva voluntat de negociació i de cercar consens, el
Govern va votar en contra de la moció i, per tant, de tots els seus acords, fins i tot
d’aquell que proposava acordar el que aprovarem avui, tres mesos després.
Creiem, i aquesta és una reflexió en veu alta, que si algú està interessat a escoltar-la i
reflexionar amb nosaltres bé i, sinó doncs també, que el Govern i el seu alcalde han de
decidir, i després explicar-nos-ho a nosaltres, i quan dic nosaltres dic el conjunt dels
grups que no formem part del Govern, si realment volen negociar i intentar arribar a
acords que gaudeixin del màxim suport, com va dir l’alcalde el dia de la seva
investidura, o si, pel contrari, estan decidits a aplicar, tan sí com no, la seva majoria
absoluta.
Fins al dia d’avui, el nostre grup creu, a diferència del que exposava el regidor que
abans m’ha precedit en la paraula, que l’opció del Govern és aquesta darrera, que és
una opció legítima que nosaltres respectem, però no creiem que aquesta sigui la millor
opció per a la defensa dels interessos del conjunt de la població del Masnou. Nosaltres
també estenem la mà. La mà, el braç i el cos dels dos regidors, però no perquè se’ns
informi sinó perquè se’ns doni la possibilitat de participar en aquest tema i en altres
grans temes que creiem que són d’interès per a tota la ciutadania. Gràcies.
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies, senyor Fàbregas. Senyor Joaquim Fàbregas.
El Sr. Joaquim Fàbregas
Volia agrair el vot que es produirà favorable, pel que he intuït a la proposta, i només
comentar en relació amb la intervenció del senyor Màxim Fàbregas i la moció que van
presentar. En el moment que es va presentar la moció ja vam veure que hi havia un
punt que nosaltres portaríem posteriorment a aprovació. Però semblava que rebutjar
tots els acords, excepte un, era donar peu a allò que a vegades vostè mateix ha criticat
en el Ple, que es presenta una moció i se li dóna la volta i pràcticament no s’aprova res
relacionat amb la moció.
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies, senyor Màxim Fàbregas vol precisar.
El Sr. Màxim Fàbregas
Sí, per precisar que no cal donar la volta a la moció, només ca,l com s’ha fet
moltíssimes vegades, demanar la votació per punts i ser coherent i aprovar el punt en el
qual constava l’acord al qual ens hem referit vostè i jo. Gràcies.
El Sr. Jaume Oliveras
Doncs moltes gràcies, passaríem a la seva 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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15. Aprovació provisional de la modificació puntual del Pla General en l'àmbit de
la parcel·la delimitada pels carrers de Roger de Llúria, Maria Canaleta, Ciutat Reial
i Josep Tarradellas
El senyor Ricard Plana Artús, regidor delegat d’Urbanisme, llegeix la proposta següent:
“Examinada la documentació que es tramita en relació amb la modificació puntual del
Pla general d’ordenació del Masnou en l’àmbit de la parcel·la delimitada pels carrers de
Roger de Llúria, Maria Canaleta, Ciutat Real i Josep Tarradellas, redactada per
l’arquitecte municipal, per tal de limitar l’aprofitament urbanístic de la finca al contingut
de la interlocutòria dictada en data 3 de maig de 2012 pel Tribunal Superior de Justícia
de Catalunya, en execució de la sentència dictada amb data 10 de desembre de 2009
per la Secció cinquena de la sala contenciosa administrativa del Tribunal Suprem.
Atès que la modificació puntual del Pla general d’ordenació esmentada va ser aprovada
inicialment pel Ple de l’Ajuntament en la sessió extraordinària del dia 14 de maig de
2015 i va ser sotmesa a informació pública pel termini d’un mes, amb la publicació d’un
anunci al BOP, al diari La Vanguardia, a la web municipal i al tauler d’anuncis municipal.
Atès que, tot i no ser preceptiu, es va notificar l’acord d’aprovació inicial a la mercantil
Foxter Building, SL, com a propietària única de l’àmbit afectat per la referida modificació.
Atès que durant el termini d’informació pública no es van presentar al·legacions, tal i
com consta a l’informe emès per l’OAC amb data 28 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 provisionalment la modificació puntual de la normativa urbanística del
Pla general d’ordenació del Masnou en l’àmbit de la parcel·la delimitada pels carrers de
Roger de Llúria, Maria Canaleta, Ciutat Real i Josep Tarradellas.
Segon: Remetre la modificació puntual esmentada, així com una còpia de l’expedient
administratiu a la Comissió Territorial d’Urbanisme, a l’efecte de la seva aprovació
definitiva.
Tercer: Notificar els acords a les persones interessades.”
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies. Senyor de las Heras.
El Sr. Federico de las Heras
Sí, gràcies senyor alcalde. Bé, el que està modificant aquí és el que és la parcel·la de
Kangeisó. El tema aquest és un assumpte que ens ha costat a l’Ajuntament ―és a dir, a
tots els ciutadans― cap a un milió i mig d’euros, fruit d’una sentència que ens ha tocat
pagar a còmodes terminis a 500.000 € aproximadament més o menys per cada
pagament. Aquesta sentència negativa es va produir per diversos motius. Jo, quan vaig
arribar a l’anterior mandat, ja estava en marxa el tema, ja s’havia produït. I, bé, sembla
que va ser perquè se li va canviar la qualificació urbanística als propietaris del terreny,
que es van sentir perjudicats i van demandar l’Ajuntament, i la demanada va acabar
negativa per a nosaltres, és a dir, per a tots els ciutadans. Ara, un altre cop es torna a
canviar l’ordenació urbana. Jo no he entès bé i no sé si és obligat per la sentència
canviar el Pla General o és una decisió de l’Ajuntament fruit d’aquella sentència; perquè,
tal com s’explica, jo no n’he pogut delimitar la responsabilitat. Penso que és una decisió
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de l’Ajuntament fruit d’aquella sentència, no una obligació de l’Ajuntament fruit d’aquella
sentència, la qual cosa és una diferència substancial.
Sent el cas com penso jo que és, una decisió de l’Ajuntament fruit d’aquella sentència,
el que ens podem trobar un altre cop és que hi torni a haver un altre contenciós en
aquest terreny. Encara que no hagin presentat al·legacions durant el període de
presentació i modificació no vol dir que no n’hi puguin haver després, que tinguem un
altre cop un segon contenciós sobre aquest tema. També, en el seu moment quan vaig
intervenir en aquest Ple, vaig fer una reflexió i era la delimitació aquesta que s’està fent
de la urbanització, sinó ja em corregirà el regidor corresponent, és per limitar
l’aprofitament urbanístic, és a dir, per evitar dividir i fer diverses cases dins de la
parcel·la i deixar-ne només l’actual, que és la que hi és.
Bé, això també i pensant en fred, què ens interessa més a aquest Ajuntament, com un
ens de convivència o un ens de productivitat i de negocis. Què ens interessa més? Que
quedi una gran parcel·la amb una sola casa o permetre que en aquella parcel·la es
puguin construir diverses cases dins l’ordenació que puguem permetre nosaltres i
d’aquesta manera gaudir-ne, una de més ingressos d’IBI, de més població i també més
ingressos, més IBI i més població va al final a favor del nostre Ajuntament. I volia fer-li
aquesta reflexió, que és un tema que no s’ha plantejat des d’aquest punt de vista. Aquí
estan tractant únicament una modificació urbanística i penso que el fons de la qüestió a
plantejar seria aquest i a debatre i penso que aquest tema no s’ha fet. Es planteja de
forma ordenada, correcte, una modificació urbanística; però no es plantegen les
conseqüències positives o negatives fruit d’aquesta decisió. Jo, per això, els pregaria
que en aquest tema, no sé si hi som a temps, replantegessin el seu vot, ho
consideressin i facin valdre aquests arguments per fer una segona reflexió. Gràcies.
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies. Senyor Suñé.
El Sr. Ernest Suñé
Moltes gràcies, senyor alcalde. Jo estic segur que el regidor d’urbanisme ja li donarà les
explicacions, però jo crec que està pensat això per evitar un doble guany de les
persones afectades, però bé. Nosaltres ens abstindrem, sent conseqüents amb la
decisió que ja vam prendre en el seu moment i és que aquesta modificació va tenir lloc
el darrer Ple del mandat passat. I una de les conseqüències que nosaltres vam qualificar
de pressa d’urgència per prendre decisió és la manca d’informació objectiva per prendre
una decisió. No coincidim amb l’anàlisi del regidor que m’ha precedit, però sí que tenim
seriosos dubtes que jurídicament o legalment no quedi algun serrell. Entenem els
motius, però desconeixem, no tenim aquesta informació. En el seu dia ens vam abstenir
i de forma conseqüent ara ens tornem a abstenir. Cert, també vull remarcar, que a la
comissió vam votar-hi a favor, una errada meva, que el senyor Màxim Fàbregas en un
apunt va advertir-me. He revisat la documentació, efectivament, en el seu dia ens vam
abstenir i jo crec que hem de ser conseqüents amb el que vam decidir. Moltes gràcies.
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies. Senyor Màxim Fàbregas.
El Sr. Màxim Fàbregas
Gràcies, senyor alcalde. També volia anunciar que el nostre vot serà d’abstenció, també
en coherència amb el que vàrem fer fa uns quants mesos, al mes de maig. El motiu de
l’abstenció nostra en aquell moment va ser bàsicament perquè, com ja he dit altres
vegades, no volem ser convidats de pedra, i no volem decidir sobre temes que creiem
que són d’importància cabal per al nostre municipi tenint la informació una setmana
abans. Llavors, vull insistir davant del Govern, com ja hem fet altres vegades que, en
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aquest i en tots els grans temes, si vol comptar amb el nostre vot, el que ha de fer és
posar-nos els temes damunt la taula des del primer moment que es comencen a
treballar. Perquè entenem que, en una línia diferent del que plantejava el regidor del
Partit Popular, molt probablement aquesta solució que no ens disgusta, no és l’única i
que, probablement, n’hi hauria d’altres que es podrien haver treballat més
tranquil·lament. És clar, no al mes de maig, sinó des de fa temps que tenim la sentència.
I, per completar la informació que donava el regidor del PP, de cara al públic però també
de cara a ell, volia dir que la sentència es produeix per l’aprovació del Pla General que
és la que va succeir l’any 2001, quan governava Convergència i el Partit Popular. Per
tant, no m’agradaria que quedés en el públic la sensació per manca d’informació que
aquesta sentència és responsabilitat de qui no és. És una sentència contra l’aprovació
del Pla General, bàsicament pel que defineix aquesta finca. I aquesta aprovació del Pla
General es va fer amb el vot en contra d’Esquerra Republicana, del Partit Socialista i
d’Iniciativa per Catalunya-Verds- Esquerra Unida i Alternativa, i amb el vot a favor de
Convergència i Unió i el Partit Popular, que en aquell moment, a més a més,
governaven conjuntament. Gràcies.
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies. Senyor Avilés.
El Sr. Francisco Avilés
Sí, bona nit senyor alcalde. Gràcies. No, breument. Nosaltres sí que donem suport a la
proposta. Enteníem, o aquest regidor va entendre en el Ple de maig que va estar-hi
present i seguim entenent ara, que adaptar la realitat jurídica plasmada en la sentència,
o sigui la realitat urbanística del municipi, doncs, és del tot lògic, necessari i, a més, és
l’única possibilitat, eina de pressió o instrument que té l’Ajuntament per mirar de
recuperar aquest milió i mig que diu que efectivament s’ha pagat el company de las
Heras, perquè l’ajuntament pugui tenir alguna capacitat de negociació per intentar
recuperar part d’aquests diners. Gràcies.
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies. Senyor Ricard Plana.
El Sr. Ricard Plana
Sí, per completar una mica. Bé, entre tots hem anat explicant aquest cas. I volia dir que,
efectivament, perquè quedi clar, el que pretenem nosaltres és que no hi hagi, com a dit
el senyor Avilés, un doble guany, és a dir, si la justícia en el seu moment va decidir que
a aquests propietaris se’ls havia d’indemnitzar, res a dir-hi; però el que no tindria lògica
és que després d’haver cobrat una indemnització a sobre poguessin tornar a construir
més metres, uns metres pels quals ja s’ha indemnitzat. Una mica resumit, una mica
potser barroer, però el que estem fent és això, és evitar aquest doble guany. Res més.
Gràcies.
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies. Doncs passaríem a la seva votació.
Resultat: Aprovat per majoria absoluta, per 16 vots a favor, 1 vot en contra i 4 vots
d’abstenció.
Votació
Els grups municipals d’ERC-AM-MES-AM (6 regidors), CiU (5 regidors), C’s (3 regidors)
i la CUP-PA (2 regidores) hi voten a favor.
El Grup Municipal del PP (1 regidor) hi vota en contra.
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Els grups municipals d'ICV-EUiA-E (2 regidors) i PSC-CP (2 regidors) s'abstenen.
16. Contesta de l'Equip de Govern als suggeriments i les preguntes de la sessió
anterior
El Sr. Jaume Oliveras
Algú té alguna resposta? Senyor Garcia.
El Sr. Eduard Garcia
Sí, jo crec que tenia tres respostes per donar o quatre. Una és en relació amb la situació
del local situat al carrer Santiago Rusiñol, hi va haver diferents grups que es van
interessar per la seva situació. Volia indicar que el 5 de gener d’aquest any, del 2015, es
va presentar una sol·licitud de llicència d’obres per fer un canvi d’ús i el 26 de febrer
aquesta llicència va ser concedida. Un cop acabades les obres el 26 d’agost, es va fer
una inspecció i es va emetre un informe posant de manifest que es podia procedir a
donar per assabentat de la primera ocupació. Això seria pel que fa a la part d’obres. Pel
que fa a la part de l’activitat, el 24 de juliol es va presentar la comunicació de l’activitat
de centre de culte religiós i el 21 de setembre, després d’altres requeriments previs,
l’enginyera municipal va emetre un informe on posava de manifest que es podia donar
per assabentat de la comunicació i declarar l’eficàcia per activitat de centre de culte.
Pel que fa a DOGI, el 26 de febrer es va presentar una modificació del projecte
d’activitats que va ser enviat a Bombers per a la seva aprovació i atès que la modificació
sol·licitada es feia per facilitar la legalització d’activitat pel que fa a la prevenció
d’incendis. El 29 de maig es va rebre aquest informe i es va remetre a Bombers per tal
que puguin fer el control inicial de l’activitat.
Per donar resposta també a una pregunta que feia el senyor Ernest Suñé respecte de
Vallmora, volia informar-los que, efectivament i tal com ell preguntava, de la urbanització
que hi ha inclosa dintre de la primera fase de Vallmora hi ha, fins i tot, un apart
d’urbanització del Torrent Vallmora, però sí que és veritat que la cruïlla o la trobada del
Torrent Vallmora amb Amadeu Vives queda fora d’aquest àmbit i, per tant, en aquesta
fase no s’afronta aquesta urbanització i, per tant, aquest entroncament no quedaria
finalitzada en aquesta fase.
I, ja per acabar, el senyor Frans Avilés s’interessava sobre si hi havia hagut alguna
campanya respecte a les terrasses. Volia dir que, com a tal, no hi va haver cap
campanya. Que sí que és veritat que durant els últims dos anys del mandat, per dir-ho
d’alguna manera, es van fer diverses inspeccions fruit de les inspeccions ordinàries que
fa el personal d’aquest Ajuntament. Algunes motivades per queixes o denúncies de
veïns i d’altres per la mateixa dinàmica de la seva pròpia feina. I fruit d’aquestes
inspeccions, es van fer sis requeriments perquè hi havia sis locals que, per una qüestió
o una altra, no tenien regularitzada la situació i se’ls va fer el requeriment per tal que ho
regularitzessin. Res més.
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies. Hi ha alguna resposta més? Senyora Folch.
La Sra. Sílvia Folch
Sí, per respondre el senyor Fontcuberta respecte a la seva pregunta que em va fer per
problemes d’incivisme a Can Targa. Volia indicar-li que al parc de Can Targa no vam
tenir constància de trucades ni de queixes. Malgrat tot, en motiu d’aquesta preocupació,
hem intensificat la vigilància i la presència a la zona. I és cert que s’han detectat certs
actes incívics i de consum d’alcohol i per això s’ha intensificat la vigilància de forma
23

Acta del Ple de l'Ajuntament del Masnou

Sessió núm. PLE2015000012

24 de setembre de 2015

preventiva, per tal de minimitzar aquests efectes. I també volia indicar-li que al parc del
Mirador, del Bell-Resguard, cap al carrer Josep Pla, també s’hi han fet unes actuacions;
però també és cert que es van detectar bastants actes incívics. S’han fet unes
planificacions i, de fet, el veïnat en aquest moment ens ha transmès que han millorat
molt aquests problemes d’incivisme i que pràcticament les molèsties s’han reduït al
mínim.
També volia respondre el senyor Avilés, respecte a la pregunta que feia sobre els
vehicles abandonats a les vies públiques. Volia indicar-li que s’han fet una sèrie
d’expedients, bé, s’han fet prou expedients, et faig una introducció numèrica. L’any 2015
s’han fet 177 expedients, al 2014 s’han fet 168 expedients, al 2013 s’han fet 181
expedients, al 2012 s’han fet 202 expedients, al 2011 s’han fet 361 expedients, de fet
com més enrere anem més expedients hi ha de vehicles abandonats. Entenem que
també la situació de crisi que tenim ha fet que els vehicles es reparen més i
s’abandonen menys. Però és cert que tenim un nombre bastant elevat de vehicles
abandonats, en concret en aquest any 2015, a la zona del sector d’Ocata, delimitada
pels carrers Mare de Déu de Núria, Ciutat Villa Jardí, Kennedy, Teià i Voramar, s’han
iniciat un total de 47 expedients i en aquest moment es troben en la següent situació,
s’han desballestat 11 vehicles, s’han anul·lat perquè ha sigut retirats pels propietaris 21
expedients, 21 vehicles. Dos expedients es troben en espera de la notificació a través
del BOP, 10 expedients estan pendents de confirmació de la notificació i hi ha tres
expedients que es troben en espera de poder ser retirats de la via pública. En total, en
aquesta zona, s’ha gestionat un 26 % del total de vehicles retirats. També tinc dades del
2014, si un cas te les passaré perquè les tinguis per escrit. Gràcies.
17. Suggeriments i preguntes adreçats a l'Equip de Govern
El Sr. Federico de las Heras
Sí, gràcies, senyor alcalde. Tinc diverses qüestions, les passo per escrit al senyor
secretari, també. Sí, la primera: en l’anterior ple vam fer una sèrie de preguntes dirigides
a vostè, senyor alcalde, sobre el tema de les banderes. Vam preguntar diferents coses
de les banderes. Tota la banderitis que tenim en aquest poble, que sembla que vagis
trepitjant banderes. Bé, doncs, vam preguntar qui les havia comprat? Qui les havia
col·locat? Qui les havia ordenat? Qui havia autoritzat?, etc. Bé, la resposta, senyor
alcalde, la vam trobar totalment improcedent perquè no va contestar cap de les nostres
preguntes. Va sortir amb una evasiva. Pensem que és una resposta desitjada, no la
trobem raonable. Llavors, pensem que això és una manca de serietat i del que s’ha de
desprendre d’un alcalde elegit democràticament, que ho és gràcies a la nostra
Constitució, les lleis i el nostre estupend estat de dret amb el qual convivim tots.
Llavors, dit això, ens reiterem en les mateixes preguntes, és a dir, les torno a anomenar
i em torno a reiterar demanant-li a veure, si us plau, que em doni una explicació com a
mínim coherent. I, a més a més, n’afegeixo unes altres: per què ha estat i continua
retirada la bandera del nostre Estat de l’edifici consistorial, incomplint la llei de banderes
de forma continuada? Anys enrere, regidors que hi havia aquí, tenien l’excusa, no, està
a rentar, etc. Excuses de mal pagador. Avui sembla que l’excusa de mal pagador ja és
un deute monumental. Volem saber per què està incomplint la llei amb el tema de
banderes?
També volíem saber, senyor alcalde, per què des d’aquest Ajuntament s’han donat
diverses respostes a preguntes que han fet ciutadans, que ens ho han informat, que han
preguntat sobre el mateix cas? Ens han trucat, amb alguns hi hem parlat, alguns són
militants nostres, d’altres no ho són i, llavors, han preguntat què està passant amb les
banderes, han trucat aquí i s’han personat i les respostes telefòniques de personal
d’aquest Ajuntament, doncs, suposo que l’ordenança que hi havia en el seu moment i a
qui se li van donar les oportunes instruccions prèvia consulta, algunes amb esperes de
15-20 minuts, és “està sucia y se ha llevado a lavar, la hemos quitado por miedo a que
la quemasen”, i em van comentar i no sé si és cert perquè no m’ho vull creure, que per
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boca de l’alcalde, senyor alcalde, li va dir a un militant nostre en concret: “si no le gusta
lo denuncia”. Jo penso que tot això és improcedent, és improcedent una resposta
d’aquest tipus. No és pròpia d’un alcalde democràticament elegit i que ha de respectar
les nostres lleis i demanem una resposta per escrit, coherent i espero que això sigui un
error per part seva, que ens ho pugui aclarir.
Després, volia fer una segona pregunta que és respecte a l’aire condicionat del Mercat,
canviem de tema. És a principis d’estiu, crec que es va fer la reforma de l’aire
condicionat del mercat, o abans de l’estiu, que era una situació que està provocant
moltes molèsties als paradistes, als usuaris, etc., perquè feia molta calor. Llavors, volia
saber com s’ha desenvolupat l’obra? El pressupost inicial? Si hi ha hagut sobrecostos?
En quina situació està? I quines garanties tenim que, si està bé, continuï bé uns quants
anys? Ho volia saber perquè és un dels punts febles que té el mercat i volíem saber
com ha quedat.
Una tercera pregunta, és referent a les subvencions 2015, volíem demanar un informe
de les subvencions pagades al 2015. Si en queden algunes pendents de pagament? A
quines entitats? Imports i motius? Una mica saber l’estat de com està el timing i els
pagament a les entitats.
Després, ens han fet arribar una pregunta, que és sobre la vigilància en les entrades i
sortides als col·legis, en concret el Ferrer i Guàrdia i l’Ocata, per part de la policia
municipal. I ens comentaven alguns pares d’alumnes que havien observat una menor
atenció policial en tots els col·legis en els horaris d’entrades i sortides, que és quan fan
els serveis principalment. Llavors, voldria saber si hi ha hagut algun canvi en el servei?
Si hi ha hagut alguna disminució d’efectius? O si no és així? Perquè almenys ens ho
han traslladat i voldríem aclarir-ho.
Després, és un suggeriment que ja els anticipo que, més endavant, ho derivaré amb
proposta via moció o per la via que sigui, o potser faré una proposta escrita molt més
llarga, ja que penso que tenen efectes similars. I és sobre el foment de l’“empleo” local.
Volíem, sobre les empreses contractistes de l’administració municipal o contractades,
seria potser millor, dir per la nostra administració municipal. O sigui, és el nostre interès
aconseguir, dins del màxim benestar de la població, també el dels industrials que tenen
raó social en aquest municipi i ens aporten producció local i “empleo” que es deriva de
la seva activitat. Llavors, demanem a aquest Equip de Govern si, dins de les seves
competències, ha realitzat alguna actuació bàsicament entre la petita indústria local,
parlo de petita indústria, parlo de petits autònoms, petites empreses, dirigit a fomentar la
seva contractació, tant en obres com en serveis públics, atenent que una part d’aquesta
contractació no és licitada, no calen licitacions públiques. Hi ha petita contractació i
volem saber quines atencions estan fent als industrials del municipi per poder rescindir
els contractes del dia a dia. Si no fos així, volia comentar si tenen pensada alguna
actuació dins de les seves potestats per afavorir el foment de la indústria local. Així, ja
els ho dic, els hoanticipo en pregunta, més endavant ho plantejarem via moció amb més
contingut.
Després, sobre els plans d’ocupació tinc una altra pregunta, que és: en quina situació
està l’Ajuntament per oferir plans d’ocupació? Si ha realitzat convenis? Si els té
previstos? Si hi ha un objectiu aproximat per als propers mesos? En quina línia estaran
els plans? Saber quantes persones hi ha en llista d’espera amb l’esperança de poder
treballar en un pla d’ocupació? Veure quina antiguitat té aquesta llista? Ens interessa
saber si hi ha persones que fa molt de temps que hi són? I una mica més d’informació:
si persones que estan en llista ja han treballat en altres plans o no? Una mica per veure
també la freqüència de gent que pugui repetir aquests plans, l’interès que hi ha, la llista i
l’expectativa que té aquest Ajuntament de poder-los oferir de forma més immediata a
tota la població.
I, finalment, tenim una altra pregunta. És sobre la pressió de l’aigua, la pressió de l’aigua
corrent, de la part alta de l’avinguda de Kennedy. Ens van comentar que fa anys,
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sembla que hi ha una pressió que es redueix molt a l’estiu. Jo no ho sé. Ens han dit, allí
la pressió queda molt reduïda, sembla que és un problema, que és continuat des de fa
molts anys i ens comentaven que era un tema propi de la infraestructura, que tenia
algun defecte. Jo ho desconec i m’agradaria, doncs, si algun tècnic del departament ens
ho poden fer arribar, si hi ha algun problema concret, si és un problema solucionable o
és un problema que... bé, que ho coneixen, ho estan tractant o no? Una mica més
d’informació sobre el tema aquest. Gràcies.
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies senyor de las Heras. Senyora González.
La Sra. Mònica González
Bona nit. Gràcies, senyor alcalde, bona nit. Bé, jo tenia només un parell de preguntes.
M’han informat que la recollida selectiva de residus al port del Masnou té certes
deficiències. Han vist que es barrejaven els diferents residus al recollir-los i dur-los a la
deixalleria, llavors atès que aquest any el port del Masnou ha rebut la bandera blava,
volem que aquesta torni a ser atorgada en un futur i ens agradaria que l’Equip de
Govern fes una fiscalització d’aquestes actuacions i ens informés, si us plau, si és el que
està passant. Gràcies
Sí, la segona i última. Sol·licito una relació de totes les queixes veïnals derivades dels
actes lúdics i activitats musicals. En concret, durant la Festa Major del 2015, durant els
mesos d’estiu per les guinguetes de la platja i durant tot l’any 2015 per els guinguetes
municipals que hi ha a la plaça d’Ocata, plaça dels Cavallets, Pau Casals, jardins Lluís
Companys i establiments privats com el Casinet, quan sigui possible. Gràcies.
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies, senyora González. Senyor Suñé.
El Sr. Ernest Suñé
Intentaré ser breu senyor alcalde. Vull agrair al senyor Eduard Garcia Gebani la
resposta que m’ha fet de Vallmora. Vull recordar-li que vaig fer, referent a Vallmora,
dues preguntes, una era la que m’ha respost i l’altra era que la delimitació de les obres
que havia fet la constructora semblava que hagués obert la veda per a tots aquells horts
il·legals per agafar més espai, més terreny. Llavors el que havíem preguntat era si en
tenien coneixement? Si havien previst fer alguna cosa al respecte d’aquest tema? Ho
deixo damunt la taula i ja me la respondran.
Sí que he rebut la resta de respostes que m’han fet, volia fer alguna observació.
Respecte a la que he rebut de la regidora de Cultura, de la senyora Neus Tallada, sobre
les molèsties que ocasionen el assajos dels timbalers. Agraïm les seves explicacions i el
nostre grup coincideix amb la seva voluntat de vetllar per la continuïtat de l’activitat
d’aquest grup. Per tant, estaríem d’acord amb això, però creiem que la proposta que
plantegen, la proposta de continuïtat, té el mateix escenari que fins ara generava les
queixes, doncs no ho aconseguirà perquè és mantenir el mateix. I, tot i que la resposta
en l’encapçalament fa referència al suggeriment que vaig fer, a dins no s’esmenta res al
respecte. Recordo als assistents que en aquest plenari, en l’anterior, es van plantejar els
problemes col·laterals derivats dels assajos dels timbalers i de les queixes que els veïns
tenien pel so, per les molèsties pròpies que fan. Assaig que, com molt bé apunta la
regidora en la seva resposta, entre setembre i abril és a l’escola Rosa Sensat i, per tant,
el focus de queixa està en aquell sector, mentre que d’abril a setembre és a
Manteniment que, tot i ser un lloc una mica més aïllat, també es generen molèsties.
Llavors, nosaltres recomanem i insistim a arribar a una acord amb els gestors del Pas
Bàsic, que és l’únic espai del Masnou en una estructura aïllant homologada que
permetria assajar en condicions als timbalers, tots els dies de l’any, sense que
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provoqués molèsties a cap veí. Jo crec que és una idea, si es pot aconseguir aquest
acord, és clar. No depèn només de vostès i de nosaltres, però jo crec que s’ha
d’intentar. Llavors, ens agradaria que el Govern és prengués seriosament aquest
suggeriment i iniciés els contactes amb els responsables d’aquest establiment per
intentar cercar una solució que beneficiï a tothom, si és possible.
Continuant amb la regidora de Cultura, sabem que les entitats culturals estan passant
per moments molt complicats a causa de la crisi, però també molt especialment per les
modificacions legislatives que el Govern central va fer i que han posat a moltes
d’aquestes entitats contra les cordes. De fet, recordem que en aquest mateix plenari, en
moltes ocasions, s’han aprovat, i per àmplia majoria, mocions de suport a les nostres
entitats. Per això, ens sorprèn, al nostre grup, l’actuació de la regidoria de Cultura
gairebé inquisitorial envers una entitat de la vila que no va justificar correctament una
subvenció i que les al·legacions que va presentar li van estar desestimades, tot i
presentar de nou la justificació, ara sí conforme, de les despeses amb l’argument que
aquestes havien estat lliurades fora de termini, tancant la via de la reclamació
administrativa i de l’acord aquí. I enviant aquesta entitat a la reclamació via contenciós
administratiu. És una situació que suposa, de facto, una triple penalització per a aquesta
entitat, perquè és clar, a més d’exigir el retorn de la subvenció, que ja és prou greu per a
una entitat d’aquest tipus, haver de retornar uns diners, que segurament ja no disposa,
està obligada en la defensa de la raó a interposar un contenciós administratiu que
també té un cost econòmic, però, a més a més, està impossibilitant a aquesta entitat
poder gaudir de cap dels espais municipals per aquest conflicte amb l’Ajuntament. Fet
que, evidentment, la condemnarà se’ns dubte a la seva aparició. El nostre grup creu que
aquesta situació és clarament injusta i d’evident responsabilitat de l’Ajuntament, atès
que si hagués estat revisat l’expedient quan va ser presentat i haguessin detectat que
aquella justificació no era correcta i haguessin reclamat en temps i forma, tenint la
documentació i la justificació correcta ho hagués pogut fer. Perquè vull recordar que li
han estat denegats els justificants perquè les ha presentat passat el termini, quan
nosaltres mateixos som els primers que hem trigat a fer aquesta investigació.
Jo crec que l’Ajuntament hauria de fer una rectificació, la regidora de Cultura hauria de
donar ordres perquè fos revisat l’expedient d’ofici, perquè fossin acceptades les
al·legacions si realment el que dic jo i m’han informat és correcte. I és que la
documentació que ha presentat s’ajusta, jo ho he pogut contrastar, tot s’ha de dir. I que,
a més a més, s’aixequés aquest veto a aquesta entitat perquè pogués seguir actuant i
fent les seccions que fa i que han tingut tanta repercussió en el municipi.
En un altre ordre de coses i adreçant-me a un altre membre del Govern, el passat 10 de
setembre el PSC del Masnou va sol·licitar poder fer ús de l’equipament de Vienesos tots
els dilluns de l’any a partir de les 21 h. El dia 21 vam rebre resposta de la senyora Folch
denegant-nos la petició amb l’argument, i llegeixo textualment: “Les cessions d’espais
municipals continuades estan destinades a les entitats del municipi, no sent aquestes
cedides en exclusivitat a partits polítics.” Hem estat cercant el reglament que regula les
entitats de la vila, no hem trobat aquest reglament. Hem llegit el reglament de Vienesos i
no hem trobat cap referència a la impossibilitat de cedir espais en exclusivitat a partits
polítics, ni tampoc hem trobat un lloc on dir que els partits polítics no puguin ser
considerats entitats de la vila, com s’extreu del seu escrit. Per tot això i pel meu partit,
per poder fer les coses ben fetes, doncs, li demanem que ens lliuri còpia del document o
documents municipals on queda recollida aquesta limitació envers els partits polítics i
així poder fer les coses ben fetes.
El mandat passat, ja a finals del mandat passat, la porta metàl·lica que donava accés
als jardins de Cal Ros de les Cabres des del carrer de Mare de Déu de Núria va caure.
Es tracta d’una tanca relativament imponent, de mitja alçada, pesada i amb valor,
perquè jo tinc entès que formava part ja de l’habitatge dels masovers, allà on ara hi ha el
casal de Cal Ros de les Cabres, casal de la gent gran. Aquesta porta no ha estat
reposada i en el seu lloc han posat una pilona per evitar que els vehicles entrin. A veure,
que visualment hi perdem, però és el que hi ha. El que sí que és cert és que això ha
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estat aprofitat per les motocicletes, que ara estacionen a l’interior dels jardins de la
sorra, perquè hi tenen accés. Nosaltres, el que voldríem saber és què se n’ha fet
d’aquesta reixa? I si hi ha una voluntat de reposar-la? No sé a quin regidor li pertoca,
però en tot cas ho deixo aquí damunt la taula.
Ja, gairebé per acabar, el nostre grup vol traslladar al Govern, a l’alcalde, la mala praxi
de determinats grups que han ocupat els espais que els correspondria al PSC i que així
li van ser assignats en el sorteig que es va fer. En concret em refereixo a un que no té
representació municipal, però en són tots els membres d’aquest Govern, em refereixo a
Junts pel Sí, que ens ha arrencat la majoria dels nostres cartells per posar els seus i tinc
fotografies que contrasten l’abans i el després. La foto de l’abans i del després, ja la faré
arribar al senyor alcalde. A això cal sumar-hi la misteriosa desaparició de moltes de les
nostres pancartes, dues com a mínim, de les pintades que omplen l’Iceta per tot el
passeig dels nostres plafons. És clar, nosaltres creiem que al marge de la diferència
ideològica el respecte ha de prevaler igual que la defensa de la llibertat, ha de poder
expressar-se i la denúncia dels abusos, que de forma evident i cada vegada més alguns
partits polítics estem patint en aquesta vila. Senyor alcalde, jo li demano, l’encoratjo a
defensar el dret que tenim tots els partits polítics a expressar-nos lliurament. En un
moment com la campanya electoral on els recursos de cada grup són diferents, hi ha qui
té més i hi ha qui té menys. El poc que tenen alguns partits i resulta que li és malmès o li
és trencat i ho han d’estar reposant, jo crec que és injust. Jo crec que això és una cosa
que vostè, com a alcalde, com a màxim responsable, hauria de vetllar i fer vetllar.
I jo també vull fer una referència a la manca de la bandera d’Espanya a l’Ajuntament. Jo
crec que això ja no sabem qui ha donat l’ordre. A mi m’agradaria saber si vostè, senyor
alcalde, ha donat l’ordre a un funcionari perquè ho fes o ho va fer vostè mateix? Perquè,
és clar, ho dic perquè l’ordre és una cosa, si li va donar per escrit és una, si li va dir
verbalment és una altra. Jo ho dic perquè és important. Quan jo governava, jo vaig
governar amb el seu partit polític, amb Esquerra Republicana, i també hi havia aquest
debat. Jo recordo que li havia dit i això el senyor Fàbregas ho pot corroborar, dintre del
debat cadascú tenia la seva visió. Qui vulgui retirar la bandera, que pugi i ho faci.
Perquè fer enviar un treballador, gairebé coaccionant-lo a fer-ho, no és de raó. No, a
veure, si el senyor alcalde li diu a un ordenança faci una cosa, escolta, l’ordenança
apretarà el cul i ho farà. I això és una cosa que s’ha d’entendre. Ara, si ho fa ell bé, diu
no, no. Ho he fet jo. Jo hi he anat, tots en fila índia, i hem fet la baixada de la bandera i
l’hem portat a rentar perquè estava bruta, no. Molt bé. Me n’alegro. No, només era fer el
comentari.
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies, senyor Suñé. Senyora Crespo.
La Sra. Elena Crespo
Gràcies, senyor alcalde. Bona nit a tothom. Jo tenia simplement un parell de preguntes.
Una és per al senyor Matas, com a regidor d’esports. Voldríem saber quines van ser les
circumstàncies de l’incendi al poliesportiu de fa algunes setmanes? I també la previsió
de normalitzar els accessos a l’edifici, que hem vist que encara no estan normalitzats.
I una altra pregunta al senyor Alfaro i al senyor Plana, perquè em sembla que ha de ser
un tema que han de coordinar. Nosaltres ho entenem com de salut pública, però
entenem que hi ha un tema de llicències pel mig i, per això, li adrecem la pregunta a
vostè. Voldríem saber l’estat de la suspensió de les llicències dels clubs cannàbics que
van quedar sense resoldre abans que s’acabés l’anterior mandat?
I finalment, la data exacta de la darrera desratització del solar del carrer Silveri
Fàbregas. El senyor Alfaro em va fer la resposta per escrit, explicitava que hi havia
d’haver una tercera actuació la primera quinzena de setembre i m’agradaria saber si
s’ha produït. Gràcies.
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El Sr. Jaume Oliveras
Senyor Màxim Fàbregas, endavant.
El Sr. Màxim Fàbregas
Gràcies, senyor Alcalde. Jo tinc unes quantes preguntes.
En el mandat anterior, el Ple de l’Ajuntament, molts de vostès ho recordaran, va aprovar
diverses mocions, la major part de les quals havien estat presentades pel nostre grup
municipal, relacionades amb les polítiques d’habitatge al nostre municipi.
Malauradament, i en el temps transcorregut des de l’aprovació d’aquestes mocions, la
major part dels acords van ser incomplerts per l’anterior govern municipal de CiU i ERC.
Exigim a l’actual Govern, que és diferent, és d’ERC i CiU, que desempolsi totes les
mocions esmentades i procedeixi a donar compliment als acords adoptats per aquest
plenari, i molt especialment els relacionats amb les actuacions per prevenir els
desnonaments i per donar suport a les famílies que han patit aquesta cruel
circumstància, en especial aquell acord que demanava: “Treballar per a la formalització
d’una comissió especialitzada, com han fet altres municipis, com a marc de trobada de
les parts implicades en els desnonaments (representació dels afectats, caixes i bancs,
l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i l’Ajuntament), per tal de prevenir els
desnonaments i promoure acords que evitin la pèrdua de la llar per part de les famílies
afectades”.
La segona diu el següent: hem tingut coneixement, hem llegit una acta de la Junta de
Govern Local, que el Govern municipal ha renunciat a l'ajut econòmic que, per un import
de 3.000 €, li havia atorgat la Diputació de Barcelona per l'actuació "Fons per garantir el
lloguer just de les borses de lloguer social".
El motiu, segons hem pogut llegir a la documentació, és que calia justificar les
actuacions i despeses realitzades entre l’1 de gener de 2014 i el 30 de juny de 2015 i
que, durant aquest termini, ha estat impossible dur a terme les actuacions que
inicialment es tenien previstes.
Preguntem al Govern quines eren les actuacions que es va preveure realitzar i per les
quals s’havia sol·licitat i obtingut l’ajut de la Diputació de Barcelona i demanem un
informe en el qual s’especifiqui, de la manera més entenedora possible, quines han
estat les raons per les quals el Govern de CiU i ERC va ser incapaç de, en el termini de
18 mesos, realitzar actuacions relacionades amb el lloguer just de les borses de lloguer
social que li haguessin permès disposar, per als ciutadans i ciutadanes del Masnou, de
3.000 € com a mínim per fer aquestes actuacions.
Relacionat també amb polítiques d’habitatge, preguntem al Govern municipal si és
coneixedor del gran descontent existent entre les persones grans que ocupen els
habitatges de lloguer per a la gent gran del c/ Ciutat Reial. Tenim coneixement que les
queixes que han tramès a l’Agència d’Habitatge de Catalunya per la situació en què es
troba l’edifici han estat continuadament ignorades. Als problemes del manteniment
inexistent o insuficient s’han afegit els que darrerament està causant a la resta de la
comunitat un familiar d’una de les persones llogateres que viu a l’edifici. Sabem també
que han sol·licitat a l’Ajuntament que es pinti un pas de vianants que els eviti haver de
fer un llarg desplaçament per arribar a l’edifici per una vorera en condicions i estem
parlant de gent gran.
Demanem al Govern que es reuneixi amb els veïns de l’edifici o amb els seus
representants, que conegui de primera mà les seves queixes i reclamacions, que estudiï
la demanda del pas de vianants i que exigeixi a l’administració competent, en aquest
cas la Generalitat de Catalunya, que atengui les demandes d’aquestes 20 famílies.
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En relació amb el SOCNUM, que és un tema que ve de lluny i que va més lluny encara,
hem tingut coneixement que recentment s’ha produït el traspàs de la titularitat per a la
gestió del local situat al c/ Barcelona. Hem vist anunciat que, per part de la nova
titularitat, s’ha previst organitzar una festa d’inauguració del local. Volem que quedi clar
que no tenim res en contra de la nova titularitat, però que continuem defensant la
necessitat que es respecti la legalitat vigent. Per això, i tal com vàrem fer fa uns mesos
amb l’anterior titular, demanem al Govern que informi el nou titular del contingut, si no
ho ha fet encara, dels informes realitzats per la Diputació de Barcelona i, principalment,
d’aquells aspectes relacionats amb les activitats que poden o no realitzar-se al local, així
com de l’exigència que, per a totes aquelles no compreses en la llicència inicialment
atorgada, i estem parlant de fa més de trenta anys, caldrà disposar d’autorització prèvia
escrita per part de l’administració competent, creiem que molt probablement el titular
nou no té coneixement d’aquests requisits.
Relacionat també amb el SOCNUM, sabem també que l’Ajuntament ja disposa de
l’informe de la sonometria realitzada fa uns mesos al local esmentat. Ens consta que els
veïns afectats van presentar una instància sol·licitant-ne còpia i que, malgrat el temps
transcorregut des de la demanda, el Govern encara no els ha fet arribar aquests
resultats. Preguntem al Govern quines han estat les raons en la demora de la resposta i
li demanem que, al més aviat possible, atengui la demanda feta pels veïns del
SOCNUM i els faciliti còpia de l’informe de la sonometria demanat.
Fa un mes, i en resposta a una comunicació d’incidència a la via pública, concretament
al carrer Navarra, en relació amb l’estat d’alguns arbres pels impactes provocats pels
vehicles en fer les maniobres d’estacionament, es va informar per tràmit electrònic que
s’havia passat la informació a la brigada i que es procediria a reparar els danys segons
programa i disponibilitat material. Atès que ahir la situació de les bases de protecció
eren encara pitjor que en el moment en què la veïna va comunicar la incidència,
demano al Govern que procedeixi a l’arranjament abans que els arbres quedin
definitivament malmesos.
En els darrers mesos, s’han succeït comentaris i queixes a les xarxes socials sobre
l’estat del solar que ocupa l’antiga DOGI, rates a munts, abocaments incontrolats, etc.
Preguntem al Govern si tenia coneixement d’aquestes queixes?, i si en tenia, quines
han estat les actuacions que hi ha realitzat? I li demanem, si no ho ha fet encara, que
requereixi al propietari, com es fa habitualment en aquestes situacions, que procedeixi a
la neteja del solar i el tanqui correctament. I que l’adverteixi que, si no ho fa,
l’Ajuntament ho farà de manera subsidiària.
També voldríem saber en relació amb aquest mateix solar, en quin estat es troba la
finca des del punt de vista financer i si tenen alguna informació respecte a la possibilitat
de desbloquejar urbanísticament aquest solar, perquè és un solar que el Masnou fa
temps que està esperant una solució molt més digne que la que hi ha actualment.
Una pregunta que vaig fer el mes de juliol sobre un extreballador municipal, la regidora
del Departament de Recursos Humans em contesta i em dóna una relació detallada de
les actuacions que s’han fet i quan es parla de quin és el tràmit que s’ha de seguir, fa
referència al fet que mai s’ha disposat d’un informe del Departament de Manteniment
respecte a la visita mèdica que va realitzar aquest treballador el dia 26, que fos derivada
d’un accident laboral, ja que no es va constar mai aquesta informació. D’aquest tema,
suposo que n’haurem de parlar en molts plens, però jo voldria preguntar al Govern si
coneix les raons per les quals aquest informe no es va emetre, més quan a l’expedient
hi ha un escrit d’un altre treballador que acompanyava el treballador afectat per la
incidència, en el qual explica, no ho puc dir textualment, que va ser quan al seu costat
carregava i descarregava mobles i trastos vells quan va sentir un fort dolor al pit, dolor
per al qual va requerir l’assistència mèdica, amb un periple de centre mèdic, mútua, etc.,
que encara no n’han pogut treure l’aigua clara. Voldríem, doncs, que la regidora ens
expliqués per quina raó des del Departament de Manteniment, que pregunti a
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Manteniment, com si han vist l’expedient i en aquest expedient consta aquest escrit d’un
company del treballador que estava amb ell a la feina va fer cas omís d’aquest escrit, no
va donar mai resposta i no ha emès l’informe donant la raó o negant-li al treballador.
Però l’informe no s’ha emès, tenim constància que alguna cosa rara havia passat.
Voldríem demanar al Govern sobre uns quants projectes que des de fa més de quatre
anys estan paralitzats per diferents raons. Estic parlant del planejament de
l’estampadora, estic parlant del planejament del solar que ocupava l’antiga caserna
municipal i estic parlant del pla especial de protecció del patrimoni. Li volem demanar al
Govern que els tregui del calaix en què els té guardats, que els desempolsi i que,
conjuntament amb la resta de grups que no formem part del Govern, estudiem de quina
manera tirar-los endavant, perquè entenem que un cas és per protegir el patrimoni,
protecció de la qual tothom en fem bandera, però alguns només en fan bandera a la
protecció però no treballen perquè això sigui una realitat. I, sobretot, que el tema de la
caserna i de l’estampadora es desencallin i permetin, en el cas de l’estampadora,
dignificar aquella zona i, sobretot, aconseguir una oferta important d’equipament per al
municipi, més ara que l’hotel Comodoro torna a ser l’hotel Comodoro, i una zona
comercial i habitatge públic i en el cas de la caserna també, perquè aquesta actuació
ens permetria rescabalar-nos una part de la inversió que es va fer per comprar el solar.
Per acabar, voldríem dues informacions relacionades amb, en un cas en educació,
voldríem demanar a la regidora d’Ensenyament informació sobre l’estat de la matrícula
als centres d’ensenyament de la vila públics i privats concertats de primària i de
secundària en tots els nivells educatius i també de les dues escoles bressol municipals,
del Centre de Formació de Persones Adultes i de l’Escola Municipal de Música.
I voldríem preguntar, també, el nombre de beques de menjador i d’ajuts a l’adquisició de
llibres de text que s’han sol·licitat? Quants ajuts han estat atorgats i per quin import? I
quins denegats? I, en qualsevol cas, quina és la raó majoritària per la denegació. I això
és tot. Gràcies.
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies. Senyora Noy.
La Sra. Laia Noy
Bé, la meva pregunta no sé a quin regidor/regidora va dirigida. La pregunta seria si està
previst posar algun tipus d’indicadors o indicacions a l’estació del Masnou, perquè s’han
detectat alguns veïns/veïnes del barri antic del Masnou, sobretot en època d’estiu i gent
de fora que no coneix gaire els accessos a la platja, port i tal, doncs que baixa del tren i,
automàticament, es posa en el carril aquest de treball, com es diu, de treball Nacional II i
van a desembocar a la rotonda d’Alella, que habitualment és molt transitada amb
paquets i, bé, amb nens i no saben ben bé quin és el camí que han de seguir per
accedir a la platja o al càmping..., bé, a tota aquella zona. I bé, més que res això, ens
han fet arribar aquesta pregunta i si ens ho podeu mirar. Merci.
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies. Senyora Miras.
La Sra. Sandra Miras
En referència, també, a la Família MMMMM, que és una família molt afectada pels
sorolls del Casinet, del SOCNUM, volem preguntar si han rebut de l'advocat que
representa la família alguna sol·licitud d'entrevista i una demanada d'obtenció de còpia
dels expedients relatius a les immissions sonores, l’ocupació de via publica, sancions i
infraccions urbanístiques per part del SOCNUM, altrament anomenat Casinet? En cas
que l'hagin rebut, li han donat dia i hora a aquest senyor advocat? I si tenen
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coneixement d’alguna novetat en el cas per l’afectació dels sorolls d’aquesta família?
El Sr. Jaume Oliveras
Senyor Fontcuberta.
El Sr. Joan Fontcuberta
Gràcies, bona nit senyor alcalde. Bé, jo haig de donar les gràcies a l’Equip de Govern
perquè finalment a Can Targa hi han anat tots els efectius o hi estan anant els efectius i
sembla que estan controlant. Quan jo vaig fer l’exposició, fins l’actualitat, els actes
vandàlics han seguit. O sigui, han trencat tanques, han arrencat arbres, un arbre
concretament, vull dir allò era pràcticament l’oest. Jo crec que és cert que la policia, jo
l’he vista, i que la cosa ha baixat.
També els vull recordar l’antic Ple que la Nacional II a Ocata, hi havia les voreres que
estaven en mal estat. Bé, jo tinc entès que va caure un senyor, perquè es va
entrebancar i va tenir una fractura de braç. Jo els agrairia que, com bé han fet fins ara,
poguessin donar una solució a aquest problema.
També tinc una altra cosa, vull dir no és que sigui una queixa, però sí que m’han
demanat que al carrer Mare de Déu del Pilar amb Meridià faria falta un mirall perquè els
cotxes quan surten hi ha aquell Stop i no tenen massa bona visibilitat, si realment es pot
posar. I, a partir d’aquí, bé, gràcies els les torno a donar per la seva actuació, que crec
que ha estat positiva. Res més, gràcies.
El Sr. Jaume Oliveras
Gràcies, senyor Fontcuberta. Senyora Parodi.
La Sra. Stella Parodi
Sí, gràcies senyor alcalde. Bona nit a tothom. Bé, primer volia agrair a la Regidoria de
Cultura les preguntes que vaig fer en l’anterior Ple i que ja m’han estat contestades per
correu electrònic. Tinc dues preguntes més. Una també és per a la Regidoria de Cultura
i és la següent: el dia 24 de juliol vam presentar una sol·licitud per poder fer ús de la
sala de la Biblioteca, per al dia 4 de setembre, i al cap d’unes setmanes se’ns va
contestar o se’ns va notificar per telèfon que estava ocupada per un altre acte. Bé, una
setmana, considerem que com normalment trigaven 2 o 3 dies, considerem que potser
era massa temps i voldríem saber perquè van trigar una setmana i voldríem veure
també la sol·licitud de registre d’entrada d’aquesta persona, persones o entitats que van
fer ús aquest dia de la sala.
I l’altra que volia fer és el que ha demanat la regidora Mònica, que era la relació de totes
les denúncies que hi havia hagut durant la Festa Major i, bé, més o menys el que ha dit
ella. Gràcies.
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies, senyora Parodi. Senyor Avilés.
El Sr. Francisco Avilés
Sí, gràcies, bona nit senyor alcalde. A veure, no vull ser reiteratiu però alguna cosa
haurem de dir respecte a les banderes. Jo diré dues qüestions, una de negativa i una de
positiva. La negativa: jo no sé si és cert o no és cert que l’alcalde va fer aquella contesta
a un ciutadà de la vila dient-li el què, desconec si és cert o no és cert, però els fets que
estem dient, dia a dia, sembla que estiguin dient això, que l’alcalde, que és la màxima
autoritat, no vol posar la bandera i no la posarà fins que no hi hagi una resolució judicial
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que l’hi obligui. Això és al que sembla que ens portarà tot aquest debat, perquè li hem
requerit en diverses ocasions. No només els regidors d’aquest consistori, també la gent
del municipi fa les seves queixes, però bé, sembla que l’alcalde i suposo l’Equip de
Govern, recolzat per l’Equip de Govern, vol portar aquest tema als tribunals. Molt bé,
està en el seu dret, però la pregunta és qui pagarà la defensa de l’Ajuntament? La
pregunta és, quan tot això acabi com ha d’acabar, com ha acabat amb els centenars
d’ajuntaments que han fet aquesta postura, que és que hi ha una resolució judicial que
els obliga a col·locar la bandera, després d’un periple judicial, és a dir, com que ja
sabem el resultat, suposo que ho fa per, bé, si és electoralisme, és no sé, és posar el
paquet damunt la taula. No és perquè ho és, però si ja sap el resultat, si ho vol fer
endavant; però, si us plau, assumeixi’n vostè els costos. Vostè, l’Equip de Govern, el
que vulgui, però no els ciutadans del Masnou per una cosa que és totalment il·legal, que
és pacífic i reconegut que si així ho demostra i així ho sentenciarà qualsevol tribunal. I,
per tant doncs, intenti no fer-nos perdre el temps com està fent-nos perdre el temps als
regidors de l’oposició, sinó també els diners que, per a mi, són més importants.
La cosa positiva, jo li haig d’agrair una cosa, perquè entenc que, tot i que no totes,
doncs li agraeixi directament a vostè, l’alcalde, que està retirant les banderes estelades
del municipi. Això és d’agrair. Ja li vam recriminar que a nosaltres no ens agradaven
totes les estelades que s’estaven posant al mobiliari públic, li vam demanar, si us plau,
que les retirés i, com que estic veient que això s’està fent, doncs, li agraeixo molt
sincerament el que està fet. Li haig de dir que no ha completat la feina, però bé, encara
té fins el dia 27, que són els eleccions, encara té alguns dies per completar la feina i
això li agraeixo perquè, en definitiva, l’espai públic és de tots. Entenc que vostè, com a
alcalde, ha de respectar la naturalitat política i, per tant, li agraeixo la retirada de les
estelades que està fent pel municipi.
Canviant de tema. Si ens podria dir dades del 2014 i el 2015, quant a les publicacions
que fa l’Ajuntament als diaris per anuncis oficials, quin cost han tingut durant el 2014 i el
2015. Així com si hem fet publicitat, l’Ajuntament ha fet publicitat dels seus actes o
d’alguns esdeveniments en premsa no municipal, sinó supramunicipal. Ens agradaria
saber quins imports s’han destinat el 2014 i el 2015. I ho dic perquè, és clar, resulta que
ens hem assabentat, ara l’alcalde ens ho confirmarà o el responsable d’àrea ens ho
confirmarà, o bé ara, o en el proper Ple, que sembla que es té la intenció de signar un
conveni amb el diari El Punt per un valor de més de 10.000 € l’any, que significarà tota
una sèrie de publicitat de cara a l’Ajuntament, de cara a aquest diari. Bé, tots sabem la
línia ideològica del diari, ho dic perquè aquesta informació ens l’ha donat l’alcalde
accidental de Premià de Mar en el seu plenari municipal, en el qual, requerit pels meus
companys de Ciutadans, requerit que com era possible que sortís publicitat en un mitjà
d’àmbit supramunicipal d’activitats de Premià de Mar, els va dir que era un costum, que
s’havia signat aquest tipus de conveni amb molts ajuntaments de la comarca i que
properament al 2016 signaríem el Masnou i altres. Bé, si és cert i que ens n’hàgim
d’assabentar pel que explica l’alcalde accidental d’un poble veí, home. És una mica fort.
Llavors, que ens confirmi si és cert o no és cert que es té la intenció de signar aquest
conveni, que significarà aportar diners a un diari ideològicament molt proper a l’Equip de
Govern, lògicament. Que tot sembla indicar, pel que va dir l’alcalde de Premià de Mar,
l’alcalde accidental, que ve més d’ordres de dalt, és a dir: escolta!, s’ha de finançar el
diari. Com? Escolta, 10.000 € por cabeza y así pagamos la fiesta los ciudadanos, como
siempre es. O sigui, que ens informi si és veritat o no és veritat i, si és així, jo li
demanaria, com que entenc que no deu estar signar, perquè segons aquest alcalde
accidental seria al 2016, que s’ho repensi. Que hi ha altres diaris d’informació que són
locals o del Maresme que són de reduïdes dimensions, que són petits, petits
empresaris, petits, petits periodistes, que fan tot el possible per tirar endavant i jo crec
que si hem de fer publicitat podríem destinar aquests recursos econòmics en aquest
tipus de publicitat, no, més local? Fa poc s’ha presentat un diari al Masnou, bé doncs jo
crec que per això s’hi ha d’apostar, s’ha de potenciar i no tant diaris que si algú els ha
de finançar, que els financiï la Generalitat, com està fent fins ara, i si no els surten els
números, bé ja els sortiran d’alguna manera; però, si us plau, no el financem nosaltres
de forma encoberta.
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I finalment, hem tingut coneixement ―no sé si és cert o no és cert i espero que no, i en
el cas de que sí, també espero i desitjo que l’alcalde actuï― que de les dues
ambulàncies que tenim al Masnou, la Generalitat s’està plantejant treure’n una. I
quedarà l’Ajuntament amb una. Això és el que nosaltres sabem, la informació que
rebem. Espero i desitjo que no sigui així. De totes maneres, sí que li dic, en el cas que la
Generalitat tingués aquesta intenció de retirar una de les dues ambulàncies, que ara
mateix s’estacionen tot el dia a Masnou, que defensi els interessos del poble,
lògicament. Que té el suport, com a mínim del grup municipal que represento, per fer
front a la Generalitat i que si ha d’ampliar el servei en altres municipis, cosa que em
semblaria perfectament bé, perfectament lògic, que no ho faci a costa dels ciutadans del
Masnou, sinó que ho faci augmentant la partida corresponent de la seva àrea de la
Generalitat i posant aquelles ambulàncies on cregui més oportú, però que a nosaltres no
ens toquin el servei. Jo li recordo que la modificació del servei ja va provocar molts
problemes, ara el tenim estabilitzat, controlat i la veritat és que fins ara ja no s’han rebut
queixes per part del servei d’ambulàncies. El volem mantenir i, per tant, si és així i es
confirmar la intenció de la Generalitat, si us plau, defensi’ns. Igual que defensa la
retirada de bandera, només amb aquesta defensa estic segur que en tindrem no dues,
sinó tres ambulàncies. Així que, si us plau, defensi’ns.
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies, senyor Avilés. Doncs passaríem a veure si hi ha respostes per part de
l’Equip de Govern. I les que no responguin les respondran degudament per escrit o oral
en el proper ple. Per part dels regidors de Govern hi ha alguna resposta, comencem.
El Sr. Albert Alfaro
Gràcies, senyor alcalde. Primer a la senyora Elena Crespo. Volia comentar que amb
l’empresa de servei de plagues ja vam actuar per tercera vegada a la zona de Silveri
Fàbregas amb el tema d’actuació amb les rates. Per tant, amb aquest tema ja hem
actuat aquest mes, durant aquesta època estival.
En relació amb el tema de les ambulàncies que acaba de comentar el senyor Avilés,
volia comentar que aquesta setmana mateix hem tingut una trobada amb l’empresa
concessionària, bé, amb l’empresa adjudicatària de les ambulàncies del SEM d’aquí al
Masnou, el Grup la Pau, i estem treballant per mantenir les dues ambulàncies al
municipi. És una aposta de Grup la Pau i de l’Ajuntament, d’aquest Equip de Govern
mantenir les dues ambulàncies al municipi. Gràcies, senyor alcalde.
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies. Senyor Fàbregas.
El Sr. Joaquim Fàbregas
Gràcies. Tot i que completaré la informació amb dades més acurades, volia comentar
que en relació amb l’aire condicionat, en resposta a una pregunta del senyor de las
Heras, del Mercat, que ha preguntat sobre l’aire condicionat del Mercat. Es va instal·lar
segons el que estava previst en el projecte, tenia l’obra una durada d’uns quatre mesos,
es va instal·lar sobre aquests quatre mesos, va durar la instal·lació. No hi va haver
sobrecost, tot i que va sortir, diguem-ne, una petita cosa que no estava prevista durant
l’obra que afectava, no la part que estava prevista instal·lar, que era la maquinària de
l’aire condicionat, sinó la instal·lació interior de dins del mercat; però bé, es va
solucionar el tema. Volia comentar que els primers dies, la primera setmana de
funcionament, el funcionament va ser bastant irregular, perquè hi havia una sonda que
fallava i vam trigar a adonar-nos-en, però un cop es va detectar l’anomalia aquesta es
va canviar la sonda i durant aquest estiu, diguem-ne, ha funcionat des del moment que
es va fer aquesta reparació adequadament, mantenint les temperatures entre 21 i 24
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graus més o menys, que és el que es preveu per a aquest tipus d’instal·lacions. De tota
manera, temes del cost de la instal·lació i terminis d’execució de les obres, ja els hi
passaré per escrit.
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies. Alguna resposta més, senyor Plana.
El Sr. Ricard Plana
Sí, pel que fa referència al tema de la pressió de l’aigua a la part alta, si dic a
l’aparellador municipal, sabent aquest problema es va posar en contacte amb SOREA.
Sembla que seria la secció d’un tub que passaria pel carrer Juníper Serra, són alguns
metres. Bé, era un tub que, en el seu moment estava correcte, s’ha anat obstruint,
obstruint i en aquest moment la capacitat fa que hi hagi una pèrdua.
S’està parlant amb SOREA, és un tema ―com tot al final― econòmic, i estem mirant
com podem solucionar-ho i, sobretot, qui ho ha de solucionar.
Pel que fa al tema de la suspensió de les llicències de cànnabis, la suspensió acaba el
proper 22 d’octubre, abans d’aquesta data esperem tenir, ja d’alguna manera,
encarregat un pla especial d’ordenança similar que reguli el tema de la implantació dels
clubs de cànnabis.
Tema SOCNUM, responc diverses preguntes. Si s’ha informat el nou titular? Sí, ha estat
parlant amb els tècnics, se l’ha informat exactament de quina era la situació. També,
alhora, s’ha tingut contacte amb el president de l’entitat, per informar-lo, ja que s’anava
a produir aquest canvi d’usuari o de concessió, bé, com la relació que tinguin entre ells,
no sé exactament. Però se’ls ha informat i ens hem assegurat que tant uns com altres
saben quina és la situació.
La demora respecte a la resposta de l’informe de sonometria, bé, no va ser nostre, és
veritat que va haver-hi una demora important entre que es va fer sonometria, que no
havíem encarregat nosaltres directament, sinó que va ser a instàncies del Síndic a
través de la Diputació, etc. Nosaltres la vam reclamar i crec que aquesta és una
informació que us vam passar a vosaltres el 5 d’agost, si no recordo malament, i a
nosaltres ens va arribar a final d’agost. Crec que quan la CUP ens la va demanar, a
vosaltres sí que ja us la vam poder... crec que era a finals d’agost.
Si hi havia una visita concertada, ara em sembla que us contesto a vosaltres. A mi no
me l’han demanat com a regidor. I crec, però no podria assegurar-ho del tot, que a cap
tècnic tampoc de dalt. En tot cas, jo puc respondre així d’immediat per mi. Igualment, sí
que s’ha demanat una còpia per part dels veïns, una còpia de la sonometria i se li ha fet
arribar. No sé si li haurà arribat o no o està, diguem, en tràmit; però sí, em consta que
ha arribat la petició i se li ha fet arribar.
El tema del senyor Màxim Fàbregas. No he entès si la pregunta em preguntava si li
havia tret la pols en els expedients o si li haig d’informar que sí, que li hem tret la pols.
Estaven allà i, ara ja menys en broma, sí el tema de l’estampadora. Aprofitant que
estàvem, estem comptant amb l’assessorament de la Diputació, s’estan fent reunions;
per tant, sí, hi estem treballant en aquests moments.
El Pla de Protecció de Patrimoni, el mateix, hi estem treballant. La voluntat, evidentment
és un tema prou important i esperem comptar amb la col·laboració de tots vosaltres. Jo
crec que en els propers, no sé si setmanes o tal, que tenim intenció de parlar-ne entre
tots. I no sé si em deixo alguna cosa més, crec que no. Gràcies.
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El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies. Senyora Folch.
La Sra. Sílvia Folch
Sí, també per donar resposta al senyor de las Heras. Diu que hi havia una menor
presencia policial a les escoles Ferrer i Guàrdia i Ocata. Bé, en principi no hi ha encara
ninguna modificació. Sí que ens estem plantejant alguna petita modificació en el servei
de regulació del trànsit a les sortides i entrades de les escoles. Estem valorant, però de
moment encara, de canvis, no n’hi ha hagut.
Respecte al foment de l’ocupació local, quant a la contractació d’empreses per fer
treballs a l’Ajuntament, estem sotmesos a la llei de contractació d’administració pública.
No obstant això, és cert que en els pressupostos de més baix import sí que es tenen
present les empreses locals. De fet, a través de la Casa del Marqués fem la recerca i
convidem les empreses que trobem de la temàtica corresponent a participar a través de
l’entrega de pressupostos.
Quant als plans d’ocupació, són plans d’ocupació que la majoria arriben del SOC. Per
tant, no hi ha una llista d’espera i és, bàsicament, els aturats que estan inscrits a l’oficina
de l’atur. Al 2011 es van gestionar 44 llocs de treball a través de plans d’ocupació. Al
2012, no hi va haver plans d’ocupació del SOC. Al 2013, van ser nou les persones que
es van poder inscriure. Al 2014, han estat onze i en aquest 2015 en portarem dinou.
Tots els plans que ens arriben els complim al 100 %, no hi ha cap lloc de treball que
sigui ofert a través de plans d’ocupació que no es complementi.
Referent a les peticions, tant de la senyora González com de la senyora Parodi,
respecte a les queixes, us farem els corresponents informes i us les lliurarem.
Per respondre, tot i que jo crec que ja vam respondre al senyor Màxim Fàbregas
respecte a aquest treballador que ha tingut aquest accident. Realment, l’Ajuntament no
pot determinar la contingència d’un accident, si és laboral o si és accident domèstic,
diguem-ne, o si és una malaltia. L’Ajuntament no determina la contingència, qui la
determina són els facultatius mèdics. Aquest senyor ha sofert un accident, però
nosaltres no podem entrar a valorar si ha estat accident de treball o no n’ha tingut. El
cert és que tenint un accident se n’ha anat a la mútua i la mútua l’ha derivat a l’INS
perquè ha determinat que no hi havia sigut accident de treball. Entenem que aquí, el
treballador, extreballador en aquest cas, té tot el seu dret a iniciar un procediment contra
l’INS com per determinar correctament o incorrectament aquesta contingència. Si ell
considera que va ser accident de treball i a l’INS no li han donat la baixa per accident de
treball, ha d’iniciar una tramitació judicial perquè dictaminin correctament la
contingència. I, respecte a aquest treballador, doncs, que té la seva versió, òbviament
entenc que serà la part que testifica que aporti en el moment corresponent. Però fer un
informe determinant si ha sigut o no contingència d’accident laboral, no és feina dels
serveis administratius ni tècnics de l’Àrea de Manteniment. Gràcies.
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies, senyora Folch. Senyor Garcia.
El Sr. Eduard Garcia
En tot cas, per demanar disculpes al senyor Suñé per no haver contestat plenament les
seves preguntes i aprofitar l’avinentesa per fer una puntualització a la seva intervenció,
quan ha dit que tots els membres de Govern formaven part del Junts pel Sí. Fins on jo
sé i no crec que m’equivoqui, això no és així. Res més, només això. Gràcies.
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El Sr. Jordi Matas
És per donar resposta a la senyora Crespo. Referent a l’incendi que es va produir a la
piscina al mes d’agost. Volia comentar que va ser el dissabte, aquella setmana ja
s’estaven fent treballs de manteniment a la instal·lació, com cada any es fan. Diguéssim
que els treballs eren normals, no hi havia hagut cap incidència aquella setmana. Els
bombers ens van dir que es va produir l’incendi a tot l’aparell elèctric que tenen els
acumuladors. El acumuladors d’aigua calenta sanitària, un de 4.000 litres, que és el més
afectat. I llavors, tot el recobriment va anar cremant i ha provocat tot aquest incendi a la
part de la sala de màquines.
Això ens ha provocat que no tinguem aigua calenta a les dutxes. La instal·lació de la
piscina funciona, ha funcionat des del primer dia en aquest sentit. O sigui, la piscina,
l’aigua calenta temperatura adequada perquè té una instal·lació diferent a la que es va
cremar. Ara hi estem treballant, vam poder donar accés a la piscina al cap d’una
setmana, ja que hem treballat el més ràpid possible per garantir que la gent pugui
continuar fent ús de la instal·lació. L’únic inconvenient és que les dutxes no tenen aigua
calenta. Estem treballant per reparar-ho, s’ha procedit a la reparació mitjançant la
companyia d’assegurança. Per tant, són ells els que s’encarreguen de tot. I no donarem
aigua calenta sense el corresponent tractament contra la legionel·la. El que anem primer
és a assegurar que no hi hagi cap perill per a cap usuari amb aquests altres bitxets de
les instal·lacions un cop han passat tants dies sense estar en marxa la instal·lació.
Farem els tractaments de xoc corresponents un cop tinguem verificat que la instal·lació
pot continuar funcionant d’acord amb l’empresa que ens està fent la nova instal·lació.
Més que res per no donar servei, aturar, sinó aquí ja podem garantir un servei continuat,
doncs ho fem. No estan totes les dutxes en marxa, ho anem fent progressivament, a
mesura que anem recuperant.
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies. Doncs si no hi ha respostes em toca a mi, ara, però intentaré respondre
algunes preguntes, algunes eren similars del senyor de las Heras, el senyor Suñé, el
senyor Màxim Fàbregas i el senyor Avilés.
A mi em sap greu, al senyor de las Heras, no haver-lo satisfet amb les respostes sobre
les preguntes sobre les banderes. Si torna a formular les preguntes, doncs, farem un
esforç a veure si el podem satisfer amb les respostes, però dubto que poguem ampliar
més de la informació que li vaig contestar amb les preguntes que vostè va formular.
Vostè ha comentat d’uns comentaris, membre del seu partit, jo em manifesto, puc dir el
mateix que vaig dir, que he dit. És una opció que pren aquest alcalde i que,
evidentment, estem en un estat de dret i tothom pot presentar qualsevol denúncia o
recurs al respecte i, per tant, tothom és lliure de manifestar la seva opinió. Només
faltaria.
Tranquil·litzar el senyor Suñé que, evidentment, a aquest alcalde no se li acudiria mai,
en un fet d’aquestes característiques, implicar-hi un treballador públic d’aquest
Ajuntament. Com li he dit abans, és una opció que he pres com a alcalde, que el senyor
Avilés ha pogut detallar una mica, amb més precisió doncs, el possible
desenvolupament que pot tenir. Jo li agraeixo la seva pregunta, perquè li puc assegurar
que aquest fet no representarà ni un euro per a l’erari públic municipal. Per tant,
qualsevol defensa que s’hagi de fer del consistori o en aquest cas segurament de la
persona que ostenta l’alcaldia, doncs evidentment no tindrà res a veure amb l’erari
públic municipal.
Desconec la retirada de les estelades que vostè esmenta. Potser no me n’assabento, no
circulo prou pel municipi. Jo sé que, aprofito l’avinentesa, sí que hi ha una resolució de
la Junta Electoral de Zona que mana l’Ajuntament a treure qualsevol símbol o estelada
d’equipaments municipals, d’edificis municipals en precisió. Per tant, això, el que diu la
junta electoral, ho complim i a la resta que passa a la via pública no tinc coneixement;
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vostè ho ha pogut veure, però jo no, de la retirada d’estelades. Ho desconec en aquest
sentit, no sé si li responc el que vostè esperava d’aquesta resposta, però és la realitat,
no. I, com ja li he dit abans, en aquest tema és una opció que pren l’alcalde amb totes
les responsabilitats que comporta per a la persona que els parla.
Algunes qüestions més que s’han plantejat, que segurament algunes les ampliarem
potser per escrit.
Respecte a una resposta que s’havia fet des de la Regidoria de Cultura, no vol dir la
resposta que no es tingui en compte respecte els tabalers, la proposta que feia el senyor
Suñé, ja que estava donant diferents possibilitats; però de moment, diferents
possibilitats, jo ara li dic verbalment, diferents possibilitats al respecte i també li avanço
que se’ls farà una resposta per escrit sobre la inquietud que ha mostrat sobre una
determinada entitat, com que veig que hi falten aspectes de la informació que li seran
facilitades per poder completar una mica la visió de la problemàtica al voltant d’una
convocatòria de subvencions.
Desconec el que vostè esmentava que tenia unes fotografies de Junts pel Sí que
tapaven cartells, o sigui si té alguna prova gràfica si vostè m’ho pot fer arribar, jo li
agrairé, diguem-ne, molt i ja m’ho farà arribar.
Després, hi havia alguna qüestió més que voldria contestar del senyor Avilés. El que ha
dit del diari El Punt, la veritat és que m’ha sorprès.
A vegades en uns plens, encara que siguin el poble veí, doncs, per contestar coses, a
partir de suposicions. Sí que és veritat que aquest alcalde ha rebut representants d’El
Punt diari, que és un diari respectable i que, evidentment, recull, a diferència d’altres
diaris, té una funció importantíssima per al nostre municipi, per a la nostra comarca.
Perquè té, no vull fer publicitat, sis pàgines dedicades a la comarca del Maresme i, per
tant, opció a la qual el municipi del Masnou, com s’ha vist durant el mes d’agost, ha
sortit reiterades vegades, hem rebut aquesta proposta i res més. Evidentment, no hi ha
cap compromís al respecte, i ja està. S’ha fet una primera valoració d’aquesta proposta,
però en cap moment hi ha cap compromís de fer la proposta de contractació que es feia
al diari El Punt, que em sembla molt respectable, però que en aquests moments no hi
ha cap decisió presa al respecte. Si hi ha alguna decisió, vostè serà el primer a saberho. No es preocupi, serà el primer.
I res més, només avançar-li alguna resposta al senyor Màxim Fàbregas sobre el solar
de l’antiga DOGI, que és un tema que compartim, la preocupació que ha manifestat, i jo
li haig de dir que jo mateix, no sé si me’n recordo prou bé, la setmana passada vaig
anar-hi amb tècnics d’aquesta casa, vaig entrar amb les persones promotores en aquest
espai per veure la situació en directe. Hi ha una sèrie de requeriments que se’ls ha fet,
una sèrie de problemes, que s’hi està a sobre des dels Serveis Tècnics, fent-ne un
seguiment exhaustiu. Vostè ha esmentat el tema de les rates, doncs s’han col·locat, hi
ha un informe de Salut Pública, també li podem fer arribar, trenta paranys de rates, hi ha
un problema amb les tanques, que també s’ha requerit a l’empresa, perquè no
produeixin problemes al vianant i, evidentment, ens preocupa el tema del futur d’aquest
espai. Ens preocupa moltíssim per l’efecte negatiu que té al nostre municipi. I dedicarem
tots els esforços que estiguin al nostre abast per poder-ho solucionar.
També volia dir-li que durant aquests dies també ens hem reunit amb alguns veïns de la
zona per anar treballant el tema i tenir-los informats i treballar, dins les nostres
possibilitats, perquè es pugui solucionar algun dia aquesta situació i pugui haver-hi les
màximes condicions de salubritat, dins les possibilitat que té aquest Ajuntament. I em
sembla que res més. No sé si em deixo alguna qüestió més, que sí que se’ls hauria de
respondre per escrit o en el proper Ple ordinari. Si els sembla, si té alguna precisió molt
breu, senyor Suñé?
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El Sr. Ernest Suñé
Sí, ara sí que seré breu senyor alcalde, moltes gràcies. No, només és una observació i
una pregunta. L’observació és que vostè diu que estem en un estat de dret, cosa que
comparteixo. Però l’estat de dret és mentre es compleix el respecte a la normativa
vigent. Per tant, no només hem d’esperar que la gent pugui o no pugui actuar sinó que
esperem que l’Administració i els que representen l’Administració actuïn
conseqüentment amb la responsabilitat que tenen, aquesta la primera.
I la segona és una curiositat. Ja que vostè ha dit que és vostè qui ha baixat la bandera,
és saber on la té guardada. Si la té guardada a casa seva o, al cotxe, la porta al maleter.
Gràcies.
El Sr. Jaume Oliveras
Els camins del senyor són inescrutables. Si us sembla continuaríem amb l’ordre del dia.
Volia agrair-li les seves preguntes que, de ben segur, esperonen el Govern amb la seva
tasca diària.
18. Moció presentada pels grups municipals d'ERC-AM-MES i CiU per a l'adhesió
al Correllengua 2015
La senyora Sílvia Folch Sánchez, llegeix la moció següent:
“La Coordinadora d’Associacions per la Llengua Catalana (CAL) impulsa la 19a edició
del Correllengua.
El ple municipal de l’Ajuntament del Masnou ha donat suport a aquesta iniciativa
aprovant mocions d’adhesió en edicions anteriors del Correllengua, en concret els anys
2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2011 i 2014.
Atesa la necessitat d’assolir la plena normalització de la llengua catalana arreu del
territori, convertint-la en la llengua vehicular i comuna de la nostra societat i en l’element
d’integració de les persones nouvingudes.
Atesa la marginació que rep el català per part de les institucions estatals, cada cop més
recentralitzadores. Des de la sentència del Tribunal Constitucional de 2010, que
menysprea la llengua i la nació catalanes, fins a la Llei Wert que dinamita els fonaments
del nostre sistema educatiu.
Atès el desig d’una gran majoria del poble català d’assolir l’estat propi, que ens obrirà un
futur de més llibertat i de millores socials, polítiques, econòmiques i lingüístiques.
Atesa la consolidació que després de 19 anys està assolint la iniciativa cívica del
Correllengua gràcies al suport d’ajuntaments, consells comarcals, associacions i
societat civil en general.
Atesa la voluntat de la Coordinadora d’Associacions per la Llengua Catalana (CAL),
organitzadora del Correllengua, de ratificar i augmentar aquest suport i arribar a tots els
municipis i comarques de parla catalana.
Atès el compromís amb la llengua catalana que sempre ha caracteritzat aquest municipi.
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa.
És per totes aquestes raons que es proposa al Ple municipal l’adopció dels acord
següents:
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Primer. Donar suport al Correllengua 2015 com a instrument reivindicatiu de la societat
a favor de la plena normalització en l’ús social de la llengua arreu dels territoris de parla
catalana i a favor de la seva unitat.
Segon. Donar suport a les entitats i grups del municipi interessats en organitzar el
Correllengua i aportar la infraestructura i l’ajuda necessària per al bon desenvolupament
de les activitats programades.
Tercer. Fer pública aquesta iniciativa i estendre-la a tots els àmbits que siguin propis
d’aquesta corporació.
Quart. Donar suport a les iniciatives de voluntariat promogudes per la CAL i
encaminades a facilitar l’apropiació i l’ús del català oral entre persones i col·lectius,
especialment entre la població nouvinguda.
Cinquè. Fer arribar aquest acord a la seu nacional de la Coordinadora d’Associacions
per la Llengua Catalana (CAL), al carrer Muntadas, 24-26 baixos, 08014 de Barcelona, o
a través del correu electrònic cal@cal.cat.
Sisè. Donar trasllat d’aquests acords a les associacions, entitats i col·lectius del
municipi, així com als organitzadors del pas del Correllengua pel Masnou.”
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies, senyora Folch. Hi ha esmenes presentades. Senyor Suñé.
El Sr. Ernest Suñé
Moltes gràcies, senyor alcalde. Bona nit de nou. Vista la moció presentada pels grups
municipals d’ERC-AM-MES i de CiU per a l’adhesió al Correllengua 2015, el Grup
Municipal del PDC proposa les següents esmenes:
Modificació del paràgraf quart que diu: Atesa la marginació que rep el català per part de
les institucions estatals cada cop més recentralitzadores. Des de la sentència del
Tribunal Constitucional de 2010, que menysprea la llengua i la nació catalanes, fins a la
Llei Wert que dinamita els fonaments del nostre sistema educatiu.
Proposaríem que fos substituït per:
L’oficialitat del català ha permès la seva plena normalització i el seu assoliment com a
llengua vehicular ha estès el seu ús a tots els sectors de la nostra societat. Aquests han
estat grans èxits de la nostra democràcia. Aquests avenços no han d’aturar-se i per això
cal seguir fomentant l’ús de la nostra llengua.
I també demanaríem la supressió del paràgraf cinquè que diu:
Atès el desig d’una gran majoria del poble català d’assolir l’estat propi, que ens obrirà un
futur de més llibertat i millores socials, polítiques, econòmiques i lingüístiques. Moltes
gràcies
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies, senyor Suñé. Hi ha més esmenes presentades? Si ho voleu podríem fer
el debat de les esmenes conjunt o, el que vulgueu, per separat. Cap problema. Podríem
fer-ho conjunt? Senyora Crespo.
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La Sra. Elena Crespo
Nosaltres també vam presentar una esmena que, a més, coincideix amb la segona que
han dit els companys socialistes: que era la supressió d’aquest paràgraf cinquè que, a
part que gran majoria del poble català vol estar a prop i nosaltres entenem que això no
és així, i que s’hauria, en tot cas, de fer un referèndum per poder-ho realment
comprovar.
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies. Si de cas, obriríem un torn d’intervencions sobre les esmenes, si hi ha
alguna intervenció la deixaríem per al final. Si de cas la senyora ponent.
El Sr. Ernest Suñé
No, jo en tot cas m’esperaria al final i faria una explicació conjunta, tant de l’esmena
com de la moció.
El Sr. Jaume Oliveras
Senyora ponent. Vol respondre les esmenes o ho guarda per al final? Doncs respongui
les esmenes. Per tant, no hi ha debat, les rebutgen, eh?
La Sra. Sílvia Folch
Correcte, sí. Per part de la ponent rebutjaríem les esmenes.
El Sr. Màxim Fàbregas
S’han de votar les esmenes.
El Sr. Jaume Oliveras
No s’incorporen en el text, ara votarem, no es preocupi, votarem les esmenes. Moltes
gràcies, senyor Màxim Fàbregas. Si els sembla, passaríem a votar la primera esmena
del Grup Socialista i després conjuntament la segona esmena del Grup Socialista i
l’esmena del Grup d’Iniciativa? Ho dic bé? Doncs, moltes gràcies. Votem la primera
esmena del Grup Socialista.
El president sotmet a votació la primera esmena presentada pel Grup Municipal del
PSC-CP
Resultat: L’esmena queda rebutjada per 15 vots, 5 vots a favor i 1 vot d’abstenció.
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) i ICV-EUiA-E (2 regidors) hi voten en contra.
El Grup Municipal del PP (1 regidor) s’absté.
El Sr. Jaume Oliveras
Anem a la segona esmena del Grup Socialista amb la primera esmena del Grup
d’Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa.
Resultat: Les esmenes queden rebutjades per 13 vots, 7 vots a favor i 1 vot
d’abstenció.
41

Acta del Ple de l'Ajuntament del Masnou

Sessió núm. PLE2015000012

24 de setembre de 2015

Els grups municipals de C’s (3 regidors), 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) i la CUP-PA (2
regidores) hi voten en contra.
El Grup Municipal del PP (1 regidor) s’absté.
El Sr. Jaume Oliveras
I ara, abans de passar a la votació, hi haurien les intervencions dels grups municipals.
Senyor de las Heras.
El Sr. Federico de las Heras
Gràcies, senyor alcalde. Bé, nosaltres ja anticipem que el nostre vot serà que no i és per
una raó molt senzilla. Hem votat que no en altres edicions i és perquè pensem que la
llengua no ha de ser una eina política. No ha de ser una eina de “creació“ d’una nació.
No ha de ser una eina de confrontació, ni una eina per, hipotèticament, predominar
sobre altres llengües. Ha de ser una eina de cohesió, ha de ser una eina de vinculació
del llenguatge i ha de ser una eina d’enteniment. I des d’aquest punt de vista pensem
que és com s’ha de plantejar una i qualsevol llengua del món. Aquesta moció té unes
connotacions, evidentment, polítiques com les ha tingut sempre i pensem que, bé, no
estem d’acord amb els plantejaments que s’estan fent i per aquest motiu, dins del
context de connotació política, pensem que el vot ha de ser negatiu. Gràcies.
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies, senyor de las Heras. Senyor Ernest Suñé.
El Sr. Ernest Suñé
Moltes gràcies, senyor alcalde. És lamentable com d’un tema cabdal com és la nostra
llengua vostès en vulguin treure rèdit polític. Si realment volguessin un suport majoritari
al Correllengua, s’haguessin estalviat aquestes referències sectàries que impossibiliten
la recerca d’un major pacte. Vostès estan cercant la fotografia del no. Vostès estan
forçant la màquina per crear dos bàndols. El dels bons catalans que donen suport a la
llengua i la dels mals catalans que no en donen. La seva ceguesa política, no miopia no,
ceguesa és un llast que els acompanyarà per sempre. Lamentem no poder donar suport
al Correllengua com havíem fet en anteriors ocasions, en totes les ocasions des de l’any
2003, pel seu maquiavelisme polític. I ja li avanço que ens abstindrem perquè estaríem
d’acord amb els acords, però no pas amb l’enunciat pervers que utilitzen per fer política.
I permeti’m senyor de las Heras, que és clar, la seva exposició està molt bé, però li
recordo que vostès són els que volien espanyolitzar la gent d’aquí. Llavors, un ha de ser
conseqüent amb el que diu. M’entén? Ha de ser conseqüent, aquí i allà. Gràcies.
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies, senyor Suñé. Senyora Crespo.
La Sra. Elena Crespo
Gràcies, senyor alcalde. Bé, nosaltres, la nostra coalició, sempre ha votat a favor
d’iniciatives com el Correllengua, com la senyora Folch ha referenciat anteriorment des
del 2003. Per tant, aquest cop també hi votarem a favor. Malgrat això, a nosaltres ens
hagués agradat que s’hagués pogut arribar a un acord amb la redacció d’aquest petit
punt, pensàvem que era molt més integrador i que potser aconseguiria més consens,
que és al cap i a la fi el que busquem. Nosaltres entenem que fins que no es produeixi
un referèndum no podrem saber quina és la població que dóna suport a
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l’autodeterminació de Catalunya. Per tant, a la independència de Catalunya, perdó,
l’autodeterminació, molts hi estem a favor; per tant, entenem que és l’única via i estem
segurs que treballarem per aconseguir-ho. Gràcies.
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies, senyora Crespo. Senyor Avilés.
El Sr. Francisco Avilés
Sí, gràcies senyor alcalde. Bé, m’adhereixo a les paraules que han dit els meus
companys de Partit Socialista i Partit Popular. La veritat és que la politització de la
llengua sempre ha estat una constant per part de Convergència i Unió. I en aquesta
moció la veritat és que queda bastant reflectit. Lamentem, entenem i suposem que deu
ser per la pressió política, perquè tenim unes eleccions i segurament aquesta mateixa
moció en el proper exercici o a partir del 2016 no tindrà aquest contingut polític,
segurament. Ara tocava, però l’únic que han fet és que aquesta moció abans tenia més
suports del que avui ha tingut. Gràcies.
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies, senyor Avilés. Senyor Garcia.
El Sr. Eduard Garcia
Sí, per part del Grup Municipal de Convergència i Unió, no només hem volgut votar-hi a
favor sinó que hem volgut fer-ne partícips i ser, d’alguna manera, coresponsables de la
seva presentació. Com ja s’ha dit, és una moció que, més enllà dels matisos doncs, és
històric en aquest ajuntament que portem debatent i portem votant a favor des de fa
molts anys i que creiem que no hi ha hagut cap canvi en aquests últims anys com per no
presentar-la, sinó més aviat al contrari, no un retrocés en els últims anys respecte al
reconeixement de la nostra llengua i respecte al reconeixement de la nostra societat i
dels anhels dels nostres companys. Res més.
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies. Si els sembla passaríem a votar la moció. Senyor de las Heras, amb
brevetat si us plau.
El Sr. Federico de las Heras
La matisació serà molt breu. Només matisaré que no vull entrar en discussió política
amb el senyor Suñé, perquè penso que en tenim moltes en comú i en certs punts no val
la pena entrar en discussió. I només per aquest motiu em menjaré el que pensava dir i
ho deixaré per auna conversa privada. Gràcies.
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies pel seu aclariment, senyor Suñé.
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.
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19. Moció presentada pels grups municipals d'ERC-AM-MES, CiU, C's, CUP-PA,
ICV-EUiA-E, PSC-CP i PP de suport a l'acollida de població refugiada víctima dels
conflictes armats a la Mediterrània
El Sr. Jaume Oliveras
És una moció presentada per tots els grups municipals que formen aquets consistori,
per tant avanço l’agraïment com a alcalde a tots els grups per haver arribat a un
consens amb aquesta moció amb un tema tant d’actualitat, que ha permès que puguem
prendre un posicionament, com a Ajuntament, i com unes primeres actuacions i
reunions que s’han fet en aquesta vila per començar-se a posar a treballar per la moció.
El senyor Jaume Oliveras i Maristany llegeix la moció següent:
“El món local català manifesta la seva preocupació per la crisi humanitària en matèria de
refugi que està tenint lloc a la Mediterrània, arran de la guerra civil a Síria i d’altres
conflictes internacionals.
Segons dades de l’ACNUR, aproximadament 322.000 persones han creuat la
Mediterrània durant el 2015, la majoria com a refugiades, fugint de la violència i la
persecució, de les quals almenys la meitat provenen de Síria. A més, es compta que
2.750 persones han desaparegut o mort en els primers vuit mesos de l’any i es preveu
que el nombre d’arribades continuï augmentant els propers dos mesos.
El Fons Català de Cooperació al Desenvolupament és una organització formada per ens
locals que destinen una part del seu pressupost a finançar accions de Cooperació al
Desenvolupament i de Solidaritat amb els pobles dels països més desfavorits, i actua
com a instrument de coordinació dels esforços dels ajuntaments catalans en els casos
d’actuacions en situació d’emergència i especialment en la postemergència i
reconstrucció.
L’any 2013 el Fons Català va obrir una campanya d’emergència per donar suport a la
població arran de la guerra civil a Síria en la qual ha continuat treballant des de llavors,
amb el suport dels municipis catalans.
Davant de la situació actual i,


Atès que la Carta dels Drets Fonamentals de la Unió Europea, en el seu article 1,
determina que la dignitat humana és inviolable i ha de ser respectada i protegida.



Atès que la Declaració Universal dels Drets Humans reconeix en l’article 14 que,
en cas de persecució, tota persona té dret a cercar asil, i a gaudir-ne, a
qualsevol país.



Atès que la Convenció de Ginebra del 1951 i el Protocol sobre l’Estatut del
Refugiat de 1967, tots dos signats i ratificats per l’Estat espanyol, preveuen que
cal facilitar l’estatut de refugiat i garantir els drets que aquest estatut preveu.



Atesa la crida de la Plataforma Stop Mare Mortum als municipis catalans per la
creació d'una Xarxa de Municipis Acollidors.



Atès que pel principi de subsidiarietat tot el que pugui fer-se en una administració
propera a la ciutadania no cal que es faci en una de rang superior.



Atès que del 2013 al 2014 a Catalunya vam passar de 484 a 786 peticions d'asil i
només 28 places d'acollida.



Atès que els municipis catalans s’han caracteritzat per respondre solidàriament a
l’arribada de persones refugiades de conflictes com el dels Balcans i que
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compten amb un teixit associatiu vinculat a la pau, els drets humans i el
desenvolupament.


Atesa la demanda de la societat civil catalana als respectius municipis per a que
donin resposta a la situació dels refugiats.

Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa.
Per tot això, des de l’Ajuntament del Masnou es proposa l'adopció dels acords següents:
Primer. Expressar la nostra solidaritat amb totes les persones que han d’abandonar les
seves llars de manera involuntària a causa de la guerra que es viu als seus països
d’origen i denunciar les situacions d’abús que aquestes pateixen per part de màfies
organitzades.
Segon. Instar a les institucions de la Unió Europea a actuar de manera immediata per
donar resposta a les necessitats humanitàries de les persones que viuen aquesta
tragèdia i buscar solucions a més llarg termini per evitar repetir situacions
d’incompetència i negligència en la gestió de fluxos massius de persones en casos
d’emergències humanitàries.
Tercer. Instar el Govern espanyol a:


Dissenyar amb urgència un Pla d'acollida humanitària a refugiats. Aquest pla ha
de tenir disposades places d'acollida dignes, possibilitats d'escolarització per als
menors, atenció sanitària i social, en col·laboració amb les CCAA i la FEMP.



Demanar una major dotació de recursos a la UE per suport jurídic, assistència,
acollida i integració social i que s’estableixin mecanismes perquè es transfereixin
a les administracions municipals per a la gestió descentralitzada.



Augmentar el nombre de places d'asil, també com la dotació pressupostària per
millorar la qualitat en les diferents fases de l'atenció a aquest col·lectiu.



Augmentar de sis mesos a un mínim de 24 mesos el període d'acollida de les
persones sol·licitants d'asil, en funció de la vulnerabilitat de cada persona.



Donar suport als països d’asil, normalment empobrits, on es concentren el 85%
de les persones refugiades del món a través de la cooperació al
desenvolupament o l’ajuda humanitària directa o indirecta, tot garantint els drets
de totes les persones.

Quart. Instar el Govern de la Generalitat de Catalunya a:



Oferir la seva col·laboració per acollir sol·licitants d’asil i persones refugiades.
Dissenyant un model d’intervenció propi que gestioni de forma més humanitària i
eficient l’acollida de persones sol·licitants de protecció internacional en
corresponsabilitat amb les entitats especialitzades.



Actualitzar la dotació pressupostària del Pla de Protecció Internacional a
Catalunya (PPIC), aprovat el 28 de gener de 2014, adequant-la a la situació
actual i assegurar-ne el desplegament.



Territorialitzar els serveis d'atenció a les persones demandants d'asil i en
paral·lel formar i/o especialitzar aquelles persones dels municipis que s'hauran
de fer càrrec del suport i l'atenció a les persones sol·licitants.



Donar suport als municipis acollidors i facilitar-ne la coordinació.
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Donar suport als països d’asil, normalment empobrits, on es concentren el 85%
de les persones refugiades del món a través de la cooperació al
desenvolupament o l’ajuda humanitària directa o indirecta, garantint els drets de
totes les persones.



Desenvolupar una campanya de sensibilització a la ciutadania sobre la
necessitat de comptar amb una política d'asil com a part essencial de la
democràcia, el respecte a la dignitat humana i als drets humans, i que així
mateix procuri prevenir l'aparició actituds racistes o xenòfobes.

Cinquè. Revisar el pla d’acollida municipal per adequar-lo a les noves situacions
plantejades incorporant-hi l’asil.
Sisè. Donar suport i col·laborar amb les entitats catalanes que treballen en l'acollida i el
servei a les persones sol·licitants d'asil.
Setè. Definir quin suport (servei i infraestructura) pot oferir el municipi per acollir les
persones sol·licitants.
Vuitè. Treballar en la sensibilització de la població del municipi sobre la realitat de les
persones refugiades i la dinamització de la xarxa local solidària.
Novè. Revisar les polítiques municipals de cooperació al desenvolupament per, si
escau, modificar-les per adaptar-les a les noves realitats plantejades.
Desè. Manifestar el suport de l’Ajuntament del Masnou a la Xarxa de Municipis
Acollidors i facilitar-ne la coordinació, així com a la creació de la Xarxa de Ciutats i
Pobles Refugi per acollir aquelles persones que travessen Europa fugint dels conflictes
armats als seus països d’origen, amb l’objectiu de coordinar municipis i administracions
en l’acollida de les persones refugiades, així com també dotar de recursos la
implementació dels programes d'integració necessaris i iniciar els tràmits per a l’adhesió
de l’Ajuntament del Masnou a l’esmentada Xarxa.
Onzè. Obrir un compte corrent solidari que es pugui nodrir de les aportacions dels grups
municipals i de la ciutadania del Masnou per col·laborar amb les despeses que generin
les mesures d’acollida que s’adoptin.
Dotzè. Facilitar l’empadronament de totes les persones refugiades que declaren viure al
municipi i conseqüentment garantir l’accés als serveis bàsics.
Tretzè. Sumar-se a les línies de treball identificades i consensuades a la reunió en
matèria de refugi, celebrada el passat 4 de setembre de 2015 a la seu del Fons Català
amb la participació de més d’una vuitantena d’ajuntaments. Aquestes són:





Assistència en les rutes de fugida
Suport als municipis de la ruta
Planificació i gestió de l’acollida
Acollida a Catalunya

Catorzè. Coordinar i concentrar els esforços del món local davant la situació
d’emergència actual, a través del Fons Català, en col·laboració amb les entitats
municipalistes, per tal de tenir una veu conjunta que interlocuti amb la Generalitat de
Catalunya i el Govern de l’Estat espanyol.
Quinzè. Fer arribar aquest acord al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, a
la Federació de Municipis de Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis, a la
Generalitat de Catalunya i al Govern de l’Estat espanyol.
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Setzè. Fer públics aquests acords al web municipal i al Masnou Viu i fer una crida a la
ciutadania a col·laborar amb l’ajuda humanitària a la població refugiada.”
El Sr. Jaume Oliveras
Obriríem un torn, si escau, de paraules per part dels grups municipals i després
passaríem a la votació d’aquesta moció consensuada per tothom. Senyor de las Heras.
El Sr. Federico de las Heras
Sí, seré breu. Gràcies, senyor alcalde. Penso que aquesta moció és la suma de moltes
mocions, és la suma de molts interessos i és la suma de moltes bones intencions.
Potser l’amplitud de la moció penso que potser extralimita coherentment, però
extralimita les capacitats que té aquest Ajuntament per col·laborar-hi i per oferir coses.
Aproximadament ens tocarà, a Espanya, uns 14.000 o 15.000 refugiats, ja són els
números que s’han tancat dins la Unió Europea. Això, més o menys, si féssim una regla
lineal, vaig fer un compte per sobre igual al Masnou, amb una mica de sort ens podrien
tocar set, vuit persones però és una regla que no té perquè comportar-se, poden
concentrar en altres llocs.
Penso que és una moció que és bo que hi estiguem tots d’acord, però aquí voldria fer un
punt de reflexió que potser no ho hem parlat, ni a les comissions, i ara tots ens
plantegem que volem col·laborar, tots volem fer coses i em sembla molt bé perquè ha
de ser així. Però penso que d’aquí a no gaires mesos haurem de tornar a parlar de la
segona part, és clar. Tota aquesta gent està fugint de països en guerra i la fugida és una
porta oberta cap a Europa. Una cosa és actuar en la recollida i l’acolliment, diguem-li
asil polític, etc. el que estableixi la llei, les normes europees, però una altra cosa serà
quan ens haguem de plantejar de forma seriosa què fem amb aquests països en guerra
que estan provocant aquesta inestabilitat demogràfica al món. I penso que també,
segurament, haurem d’actuar, ho deixo com una reflexió oberta, no ho hem comentat a
la comissió però penso que és un tema sobre el qual haurem d’assumir les nostres
responsabilitats com a europeus. I en el seu moment decidir. Ho deixo una mica com a
reflexió, el que s’havia comentat a la comissió. Gràcies.
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies, senyor de las Heras. Senyora González
La Sra. Mònica González
Gràcies, alcalde. Bona nit un altre cop a tothom. En primer lloc, volia donar les gràcies,
també, a tots els grups municipals per la seva col·laboració i suport unànime en aquesta
moció a la qual nosaltres, evidentment, també ens hem sumat. Atès que el nostre partit
defensa la solidaritat entre els pobles, atès que la situació actual és una emergència
social sense gaires precedents, nosaltres i tots els grups polítics, de forma unànime,
hem volgut sumar-nos a la xarxa de viles d’acollida de refugiats. A proposta de l’Equip
de Govern i amb les aportacions i esmenes fetes i incorporades pels diferents partits,
s’ha presentat aquesta moció i s’han retirat les particulars de cada partit, vista la
necessitat d’unanimitat. Felicito, doncs, el Govern i a tots els grups municipals per fer
aquest esforç conjunt de suport en aquesta emergència social. I volia dir que els
socialistes estem molts satisfets d’aquest acord, d’aquest consens i ens agradaria que
fos extensiu a properes actuacions de caire social i que fos un distintiu del nostre estil
de govern, sumar esforços a favor del Masnou, dels vilatans i dels temes que
requereixin aquest suport. Gràcies.
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies, senyora González. Per part d’Iniciativa, senyor Màxim.
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El Sr. Màxim Fàbregas
Sí, gràcies senyor alcalde. El nostre grup votarà a favor de la moció perquè la
comparteix en la seva totalitat. Com deia la regidora socialista i vull també recollir les
seves paraules, crec que ens hem de felicitar perquè hem estat capaços d’arribar a un
text consensuat que supera el text marc que havien acordat tant la Federació de
Municipis de Catalunya com l’Associació Catalana de Municipis.
Un text que, en el cas nostre, recull totes i cadascuna de les aportacions que
posteriorment a la presentació de totes les mocions va fer el nostre Grup Municipal i,
molt especialment, dues que fan referència explícita a compromisos importants que ens
afecten com a municipi i que no s’extralimita en la nostra capacitat d’acció.
La primera l’ha llegit l’alcalde i està recollida a l’acord desè de la moció, que manifesta el
suport de l’Ajuntament del Masnou a la creació de la Xarxa de Ciutats i Pobles Refugi.
Una xarxa que tingui dos objectius: el primer, coordinar municipis i administracions en
l’acollida de les persones refugiades i el segon, que és tant o més important com el
primer, dotar de recursos la implementació dels programes d'integració necessaris.
Aquest acord, a més a més, com hem sentit, demana al Govern que s’iniciïn els tràmits
per a l’adhesió de l’Ajuntament del Masnou a aquesta xarxa.
I la segona, que és tant important o més que la primera, perquè demana un esforç i
solidaritat al consistori però també al municipi. És aquella que plantejava obrir un
compte corrent solidari que es pugui nodrir de les aportacions dels grups municipals, i
també de la ciutadania del Masnou per col·laborar amb les despeses que generin les
mesures d’acollida que s’adoptin.
Per tant, insistim des del nostre Grup en la satisfacció per l’aprovació d’aquesta moció i
demanem al Govern, que això ara sí que li tocarà una vegada s’aprovi, que sigui àgil en
el compliment dels acords esmentats per tal que, al més aviat possible, el Masnou pugui
donar les primeres passes per col·laborar en la solució d’aquesta greu crisi humanitària.
I sense que serveixi de precedent, compartim en bona part les reflexions que feia el
regidor del Partit Popular respecte a què és el que provoca aquesta situació que és el
conflicte amb els països d’origen. Crec, almenys el nostre Grup ho fa, que ens hauríem
d’avergonyir dels nostres governants a escala europea, perquè no han tingut la voluntat
política necessària per afrontar la situació en els països d’origen i han provocat èxode
massiu de famílies acompanyades de criatures, que arriben fins i tot a perdre no només
els seus béns sinó la seva vida amb la il·lusió, no d’arribar a un país millor sinó com a
mínim de conservar-la. I en aquest esforç de conservar-la alguns la perden massa per
desgràcia.
El Sr. Jaume Oliveras
Gràcies. Senyora Miras.
La Sra. Sandra Miras
En primer lloc, nosaltres no distingirem entre emigrants i refugiades, perquè
l'emergència humanitària no és nova. Tenim naus al Poblenou on malviuen centenars
de persones en risc de ser tancades en un CIE. Creiem que la migració ha de ser
considerada un dret i la gent que migra ha de ser protegida, sobretot en aquest sistema
econòmic que genera centenars de desplaçades per la seva voracitat. I en aquest
sistema patriarcal que condemna les dones i les dissidents sexuals a la violència, la
repressió i l'ostracisme.
Tant la sirià com l'afganès són dos conflictes bèl·lics amb participació, sigui militar o a
través de la indústria armamentística, de països occidentals, els mateixos en molts
casos que ara es neguen a assumir les conseqüències de les guerres a les quals
contribueixen. Volem un país fora de l'OTAN i desmilitaritzat, que no generi més
desplaçades ni refugiades.
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La Unió Europea com a institució, i la seva política fronterera genocida, basada en el
racisme institucional materialitzat en l'Acord de Schengen i vehiculada a través de
l'agència Frontex, són els grans responsables de la situació actual. La permanència en
una institució antidemocràtica que vulnera conscientment i constantment els drets
humans no va en consonància amb la idea d'independència, sobirania i democràcia
radical que nosaltres proposem.
Exigim a l'Estat espanyol que augmenti les quotes d'asil polític perquè són irrisòries i
assumeixi les seves responsabilitats enfront de l'emergència humanitària actual.
Municipis, associacions i moviments com la PAH ja han anunciat que ofereixen places
d'acollida i que estan disposades, en el cas dels municipis, a garantir l'accés d'aquestes
persones als serveis bàsics. No hi hauria cap justificació perquè l'Estat espanyol es
negués a acceptar més peticions d'asil, més enllà del seu racisme d'Estat, materialitzat
en lleis anti drets humans, com la Llei d'estrangeria, de la qual en demanem la
derogació.
Exigim a la Generalitat de Catalunya i a les Corts valencianes i a la resta de parlaments
autonòmics que deixin d'obviar les seves responsabilitats, que assumeixin la quota
d'acolliments que els pertoca (que és irrisòria de nou) i que prenguin immediatament un
paper proactiu, que augmentin les places d'asil previstes i, sobretot, que dotin les
entitats i associacions dels recursos necessaris per fer front a l'emergència i que es
posin immediatament a la seva disposició.
La Generalitat de Catalunya ha d'implementar ja els plans territorials d'acollida previstos
a la Llei d'acollida de 2007, augmentant-ne les fins ara vergonyoses partides
pressupostàries i donar suport a les iniciatives nascudes dels municipis i les entitats.
Com a regidores de la CUP, ens hem compromès a estendre les mocions de les
associacions allà on governem o tenim presència i a impulsar arreu dels Països
Catalans la Xarxa de Municipis Acollidors, proposta nascuda de les associacions i que
pretén coordinar aquests municipis i consells comarcals que apliquin fórmules d'acollida,
així com compartir-ne recursos i assessorament. Gràcies.
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies. Per part de Ciutadans, senyor Avilés.
El Sr. Francisco Avilés
Sí, gràcies senyor alcalde. Molt breument per anunciar que hi votarem a favor, donarem
suport a la moció, com no podia ser d’una altra manera, ja que en som també signants.
Dues qüestions que demanaríem a l’Equip de Govern: que exigeixi a la Generalitat de
Catalunya el compliment dels seus compromisos, i em refereixo també a compromisos
econòmics, perquè tinc la sensació, intueixo que acabaran com fan en altres ocasions
“escurriendo el bulto”, ni que sigui que la factura l’acabin pagant els municipis, els
consells comarcals i altres administracions que segur que no seran la Generalitat. Si us
plau, demana-li a la Generalitat que compleixi. I, per altra part, sí que en agradaria saber
o li demanaríem que, en el proper pressupost, si finalment per a aquestes iniciatives
d’acollida s’ha de pressupostar alguna partida econòmica i acaba tenint cost, que sigui
diferenciada de les partides que actualment es destinen als serveis socials; perquè el
que sí que ens agradaria és que l’ajuda a la situació actual conjuntural com a refugiats
lògicament no minvi les ajudes de serveis socials que tenim ara. Comptaran amb el
nostre suport per augmentar-les, perquè les noves realitats socials puguin també ser
ateses, però que no minvin les actuals.
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies, senyor Avilés. Senyora Condeminas.
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La Sra. Noemí Condeminas
Gràcies, bona nit. En primer lloc volia reiterar les paraules de l’alcalde quan ha dit que
agraíem a tots els grups l’esforç que hem fet, perquè el públic assistent sàpiga que
pràcticament tots els grups aquí representats van presentar mocions molt similars i, per
tant, s’ha fet un esforç per fer-ne una d’única, encara que extensa, però que valia la
pena no votar cinc o sis mocions diferents.
Dit això intento, jo crec que s’ha dit tot en la moció, però intento contestar alguna de les
coses. Primer, senyor de las Heras, no pateixi, no ens extralimitem. Tenim una regidoria
només per a solidaritat i cooperació i, per tant, no diré que estem contents de tenir feina,
però si la tenim, la podrem fer. El càlcul que vostè ha fet sobre el persones que seran
assignades. Bé, nosaltres no tenim aquests números encara i, evidentment, fins que no
els tinguem no sabrem què o quin número de persones podrem acollir. Tota aquesta
informació es va donar l’altre dia en el Consell extraordinari d’Acció Social. I el que sí
que volia dir, i crec que així també responc al senyor Frans Avilés, és que en aquest
Consell va sortir un dubte que era, que a través de les xarxes començava a córrer una
miqueta el bulo sobre d’on sortien aquests diners i si anaven en detriment dels ajuts
socials convencionals. No és costum d’aquesta regidora, i molt menys d’aquest
Ajuntament, contestar en xarxes socials disperses, però sí que aprofito l’avinentesa per
dir que ja tenim partides de solidaritat i cooperació i, per tant, els diners d’això sortiran
de les partides de solidaritat i cooperació. I els ajuts socials convencionals que es fan a
les famílies van per les partides d’ajuts socials. Per tant, per això tiro una mica enrere al
principi del Ple quan he dit que aquest any hi havia fins a 14.000 €, llevat que el
dotéssim d’una forma específica, perquè hi hagués alguna necessitat urgent. I que, per
tant, per a l’exercici proper, ja en la partida habitual que podem tenir de solidaritat,
doncs es veurà quina part va en aquest conflicte. És evident que cada any mirem tots
els projectes que se’ns presenten, si hi ha un projecte que ara és cabdal perquè és
majoritari a tot Europa. En aquest projecte d’aquest any, evidentment, hi haurà destinats
més recursos, però en cap cas seran en detriment d’altres. I jo voldria que tothom fes un
exercici de responsabilitat i això també ho difongués.
Dit això, la regidora de cop ha fet moltes explicacions. No entraré a valorar-les, puc
estar d’acord amb algunes, amb d’altres no tant. Sí que volia recordar que aquesta
moció és exclusivament per a refugiats i el que entenem per refugiat polític. Encara que
puc estar d’acord amb el fet que tota la gent emigrada és un gran problema que hem de
solucionar i que hem de donar ajuda de tot tipus. Però aquest en concret és el conflicte
sirià. I, res, volia recordar-vos a tots que tots aquells que, d’alguna manera o altre,
vulgueu col·laborar tenim una adreça de correu electrònic, que l’Ajuntament va posar a
disposició crec des del dia 3 de setembre, no ho recordo exactament, que és
elmasnouacull@elmasnou.cat, i que, per tant, tothom qui vulgui més informació o
informació realment molt al dia, perquè constantment s’estan fent reunions, doncs en
serà informat.
I respecte al senyor Màxim Fàbregas que em deia que ens posem a treballar ja, a
treballar ja, ja estem treballant des de fa molt de temps; però els passos no els
marquem des d’aquí al Masnou, és a dir, que anem seguint una miqueta les directrius
generals i que no es preveu que abans del novembre-desembre pogués arribar cap
refugiat aquí. Gràcies.
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies, senyora Condeminas. Si els sembla, passaríem a la votació de la moció
presentada pel conjunt de grups municipals. Procedim a la votació.
Resultat: Aprovat per unanimitat absoluta, per 21 vots.
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Votació
Els grups municipals d’ERC-AM-MES-AM (6 regidors), CiU (5 regidors), C’s (3
regidors), CUP-PA (2 regidores), ICV-EUiA-E (2 regidors), PSC-CP (2 regidors) i PP (1
regidor) hi voten a favor.
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies. Doncs queda aprovada per unanimitat. Volia agrair l’esforç de tots els
grups municipals en el debat que vam fer a la Junta de Portaveus, i ja ha esmentat la
regidora de Solidaritat i Cooperació les reunions de treball que s’han iniciat i totes les
primeres actuacions que continuarem treballant conjuntament des d’aquest municipi
amb les entitats del municipi, que ja s’han ofert a col·laborar en aquesta iniciativa.
20. Moció presentada pels grups municipals d'ERC-AM-MES i CiU sobre l'exercici
de la sobirania fiscal a l'Ajuntament del Masnou
La senyora Sílvia Folch Sánchez llegeix la moció següent:
“Dia a dia, Catalunya es veu més castigada per una asfixia financera derivada de la
politització de les decisions econòmiques preses pel govern de Madrid ja sigui pel que fa
a les inversions com a la gestió ordinària.
Un govern de Madrid que, a més, està duent a terme un procés de recentralització, fruit
de la seva visió de l’Estat centralista i monolítica, que dificulta i limita encara més les
capacitats i la tasca de servei públic del govern i dels ajuntaments catalans.
El govern de la Generalitat de Catalunya i els ajuntaments hem de continuar donant
servei als nostres ciutadans, però les limitacions que se’ns imposen per Llei suposen un
greu obstacle per la seva execució i també per al normal desenvolupament de
l’autonomia que ens ha estat conferida. Tant els municipis com el nostre govern, som un
dels motors del país i de nosaltres depèn el futur dels nostres pobles i ciutats.
Davant d’aquesta situació, és del tot just que els ajuntaments catalans passem de la
denúncia a aplicar mesures que permetin pal·liar aquest greuge i posar les bases per a
una solució definitiva.
Atès que per a assolir aquest objectiu i corregir aquest tracte discriminatori és
peremptori que el Govern de Catalunya tingui el control directe sobre tots els impostos
que es paguen a Catalunya.
Atès que els Ajuntaments catalans som la institució més propera a la ciutadania i, com a
tals, podem i hem de contribuir a l’objectiu, exercint la sobirania fiscal i ingressant a
l’Agència Tributària de Catalunya els impostos que fins ara ingressàvem a l’Agència
Tributària Espanyola.
Atès que l’Ajuntament del Masnou és adherit a l’Assemblea de Municipis per la
Independència per acord del Ple municipal de 17 de novembre de 2011.
Atès que el que es proposa és un acte completament legal i té cobertura d’entitats com
la pròpia AMI, que el 15 de febrer de 2013, reunida en assemblea, va aprovar per
unanimitat que “tots els municipis adherits comencin a exercir tot seguit la sobirania
fiscal per la qual passin a ingressar els impostos dels seus treballadors (IRPF) i IVA a
l’Agència Tributària de Catalunya, enlloc de fer-ho a l’Agència Tributària Espanyola.
Això, ho podran fer per designació del Ple o per voluntat dels seus batlles i equips de
govern.”
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa.
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És per totes aquestes raons que es proposa al Ple municipal l’adopció dels acord
següents:
Primer. Manifestar la voluntat del municipi del Masnou d’exercir la seva sobirania fiscal.
Segon. Iniciar els mecanismes necessaris per tal de procedir al pagament de l’Impost
sobre la Renda a les Persones Físiques (IRPF) i l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA)
d’aquest ajuntament a l’Agència Tributària de Catalunya, en els propers mesos.
Tercer. Notificar el present acord a la Conselleria d'Economia de la Generalitat de
Catalunya, al Parlament de Catalunya, a la delegació del govern espanyol a Catalunya,
a l’Associació de Municipis per la Independència i a l’Associació Catalana de Municipis i
Comarques.”
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies, senyora Folch. Hi ha alguna esmena presentada? Senyor Màxim
Fàbregas.
El Sr. Màxim Fàbregas
Gràcies, senyor alcalde. El nostre grup ha presentat tres esmenes que van ser
rebutjades a la Comissió Informativa i que torno a defensar aquí al Ple, per si han
canviat d’opinió.
La primera són tot esmenes d’edició, per tant no són esmenes que plantegin cap tipus
de modificació en el contingut sinó que el que plantegen és ampliar-lo.
La primera fa referència a l’exposició de motius i demana afegir els següents paràgrafs:
 Cal tenir present que el frau fiscal, del qual es parla a la moció, no és exclusiu de
l’Estat espanyol. S’estima que el percentatge de frau a Catalunya s’aproxima a 16
mil milions d’euros, una xifra que ens sona de moltes altres coses.
 Les retallades aplicades pels governs de CiU en aquests darrers cinc anys, primer
amb el suport del PP i després amb el d’ERC, suposen un 17 % del frau fiscal a
Catalunya. A Catalunya tenim una de les taxes de frau fiscal més elevades de la
Unió Europea. Amb una política ferma d’inspecció, control i recaptació dirigida a
grans empreses i fortunes n’hi hauria prou, no només per evitar les retallades, sinó
per impulsar la despesa pública com a motor de reactivació econòmica.
 Els deutes als ajuntaments, de forma majoritària, es deuen als impagaments de la
Generalitat de Catalunya. Prop de 1.000 milions es deuen al conjunt del món local,
atenent a subvencions pendents de pagaments, convenis no pagats, pendents de
PUOSC i de la Llei de barris. Més enllà de les retallades en les subvencions, el
Masnou n’ha patit, a acords entre les parts (escoles de música, beques menjador,
assistència domiciliària,etc).
 Cal recordar que, en aquests temps de crisi, els ajuntaments han continuat prestant
amb qualitat i eficiència els serveis que garanteixen un estat del benestar i ajuden a
pal·liar la crisi amb formació ocupacional i mesures d’incentius als impostos.
 Ens cal una nova llei de governs locals acompanyada d’una nova llei del
finançament local que desenvolupi el capítol 3 del Títol VI de l’Estatut de Catalunya,
basat en un model de finançament incondicionat.
 En aquest mateix sentit, cal recordar que les diputacions, per tant els mateixos
ajuntaments, van fer un avançament de crèdit a la Generalitat de 260 milions per
pagar una part dels deutes i aquesta ha incomplert els terminis acordats
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(finalitzaven el desembre de 2012), fet que minora els fons econòmics destinats a
fer front a les necessitats del conjunt de la ciutadania dels nostres pobles i ciutats.
La segona demana afegir, com a proposta d’acord:
 Exigir a la Generalitat de Catalunya que, de manera immediata, faci front als
pagaments pendents que té amb els diferents ajuntaments de Catalunya i, més
concretament, amb l’Ajuntament del Masnou
I la tercera demanava i demana afegir, com a proposta d’acord:
 Exigir, als governs de l’Estat i de la Generalitat de Catalunya, una nova llei de
governs locals acompanyada d’una nova llei del finançament local que desenvolupi
el capítol 3 del Títol VI de l’Estatut de Catalunya, al qual abans m’he referit.
Creiem que el redactat de les esmenes en justifica sobradament la presentació i la
necessitat que siguin incorporades al text i confio que la votació es referendi. Gràcies.
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies, senyor Màxim Fàbregas. Alguna intervenció respecte a les esmenes.
Senyora Folch, té la paraula.
La Sra. Sílvia Folch
Les esmenes que ha presentat el Grup d’Iniciativa, entenem que no tenen gaire a veure
amb l’objecte inicial de la moció presentada, que modificarien el contingut i, per tant, no
serien admeses pels ponents.
El president sotmet a votació les esmenes presentades pel Grup Municipal d’ICV-EUiAE
Resultat: Les esmenes queden rebutjades per 13 vots en contra, 2 vots a favor i 6 vots
d’abstenció.
El Grup Municipal d’ICV-EUiA-E (2 regidors) hi vota a favor.
Els grups municipals d’ERC-AM-MES-AM (6 regidors), CiU (5 regidors) i la CUP-PA (2
regidores) hi voten en contra.
Els grups municipals de C’s (3 regidors), PSC-CP (2 regidors) i PP (1 regidor)
s’abstenen.
El Sr. Jaume Oliveras
Les intervencions, si escauen, sobre la moció presentada. Senyor de las Heras.
El Sr. Federico de las Heras
Sí, gràcies senyor alcalde. Bé, he escoltat la lectura de la moció, ja l’havíem llegit. I bé,
comentaré quatre o cinc coses. Aquí s’ha esmentat la legitimitat d’aquest tema de la
moció que es presenta per liquidar els impostos, derivada d’aquesta administració local,
doncs cap a l’Agència Tributària Catalana. Diu que la legitimitat ve d’un acord amb
l’AMI, m’ha semblat sentir, l’Associació de Municipis per la Independència, deu ser. Diu
que surt amb el vot favorable de la comissió informativa, que és on ens reunim tots per
votar, és cert, s’ha votat per majoria d’ells positivament. Però el que no diu és que hi ha
un informe negatiu de Secretaria i d’Intervenció d’aquest municipi.
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És a dir, hi ha un informe negatiu d’Intervenció perquè el plantejament aquest trenca
absolutament la legalitat amb la qual treballem tots, és a dir, trenca les garanties del
nostre estat de dret en l’apartat d’aquesta moció. Ja els anticipo que una moció que es
pugui votar per dur a terme alguna acció que trenqui unes garanties serà recorreguda i
serà anul·lada. Un acte com aquest, si es votés en positiu, serà amb tota seguretat
anul·lat en uns mesos, el que trigui el tema a tirar-se endavant. Amb la qual cosa no té
més sentit que una degrada política prèvia a les eleccions, donar un vot positiu en
aquesta moció.
Per una altra banda, voldria fer una reflexió, és clar, aquesta moció es correspon a una
ideologia d’un grup de gent que volen la independència per a Catalunya. I, de fet, ja
estan d’acord ells posant uns mecanismes en marxa, però jo dic una reflexió, però no ho
volien votar això? Si encara no s’ha votat res? És clar, una mica la reflexió és com és
que estan trepitjant la nostra legalitat intentant-la trepitjar, perquè de fet no es podrà fer.
Quan de fet diuen que vostès són tan demòcrates, doncs si encara no s’ha votat res.
Per què estan fent això? És una bona reflexió, perquè és clar, igual que abans parlaven
del tema de les banderes que el senyor alcalde, agraeixo que hagi assumit la
responsabilitat personal, perquè ja sap que el Grup Municipal del Partit Popular, doncs,
hem presentat la corresponent denúncia davant de Governació, com els corresponia ferho, ho hem fet. És clar, també haurà de respondre d’això. No té cap sentit dir: jo vull la
independència i els trepitjo a tots, és com dir: jo trec la bandera i els trepitjo a tots.
Referent al tema de la bandera i faig un “kit-kat”, senyor alcalde, li voldria recordar que
vostè governa pels d’Esquerra, governa pels de CiU, governa pels ciutadans que són
del PP, els que són de Ciutadans, Socialistes, Iniciativa, governa pels que no voten,
governa pels transeünts que es queden a viure aquí perquè els agrada el Masnou,
governa per a tots. I quan un governa per a tots ha de saber distingir el que és la seva
vocació personal del que és el servei públic al qual es deu, a tots els ciutadans, igual
que passa amb el tema de les banderes, passa amb el tema d’aquesta moció que està
presentant.
Voldria fer una reflexió. Abans he fet una intervenció, quan s’ha explicat la liquidació
d’impostos, la participació d’impostos de l’Estat del municipi, deia que nosaltres, la part
que ens correspon, després matís del senyor Suñé, són uns quatre milions i escaig
d’euros de l’any 2013. Més o menys la quantia està per aquí. Una mica menys depenent
de com vagin les recaptacions, l’Estat ens liquida una quantia important. Entrar en una
dinàmica de confrontació il·legal, no al·lega’l, il·legal com és la que s’està plantejant,
suposaria entrar també en una mecànica de confrontació amb Hisenda, que ha de
liquidar això i compensaria i que és tan fàcil com compensar-ho. O sigui, estem parlant
que estan jugant amb aquest municipi, estan jugant amb quatre milions i mig d’euros,
que és el que rebem de l’Estat, que es correspon al 50 % de les nòmines municipals. O
sigui, podríem dir, si volgués tirar una mica de dialèctica, que estan jugant amb el 50 %
dels treballadors d’aquest municipi, i això jo no ho trobo de rebut, ho trobo d’una gran
irresponsabilitat. Per tant i per aquest tema, jo els demano que, sent coherents i sabent
fer les coses, quan hagin de fer algun canvi d’aquest tipus, doncs faci-ho a través de les
vies legals que tenim en el nostre estat de dret. El nostre estat és un estat de dret, té
vies legals per fer moltes coses, aprofiti-les que per això hi són. Ara, pel camí de
l’esquerra no. Gràcies.
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies, senyor de las Heras, per la seva intervenció. Senyor Suñé.
El Sr. Ernest Suñé
Moltes gràcies, senyor alcalde. El nostre grup ja va intentar que aquesta moció fos
retirada de l’ordre del dia, vist l’informe contundent negatiu d’Intervenció, Secretaria i
Tresoreria, vull dir, diguérem, el trio que té la responsabilitat de vetllar pel bon terme
d’aquest Ajuntament. Jo, amb el seu permís, llegiré la conclusió de l’informe d’aquestes
tres persones, tres responsables: “Vistos els antecedents i fonaments de dret, els qui
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subscriuen consideren que la moció presentada pels grups municipals d’Esquerra
Republicana de Catalunya (ERC-AM-MES) i Convergència i Unió (CiU) no s’ajusta a
dret, per la qual cosa s’informa desfavorablement”. És un informe que està molt ben
argumentat i que al final informa desfavorablement. Nosaltres vam voler que això no
arribés al plenari. Però bé, ho han presentat i ho acceptem, entrarem en el joc. Aquesta
és una moció que pretén, d’una banda, saltar-se la legalitat. Fa un moment parlàvem de
l’estat de dret, aquesta moció pretén saltar-se la legalitat obviant els clars i contundents
informes que han elaborat conjuntament, com ja he dit abans, hi ha Secretaria,
Intervenció i Tresoreria.
Per ingressar els diners que recapta l’Ajuntament del Masnou en un compte corrent
extern, gestionat per un funcionari de la Generalitat que, de forma immediata perquè
ningú no pugui dir res, ho tornarà a ingressar a la hisenda espanyola. És a dir, això és el
que passarà, és a dir, el que estem fent és fer un gir que queda políticament molt bé.
Digui’m si no, perquè si vostè davant, saltant-se la legalitat, en aquest plenari fa cosa
d’unes hores hem aprovat l’informe de morositat, amortitzem préstecs o donem compte
de l’avaluació de compliments d’objectius en aplicació de la Llei orgànica d’estabilitat i
sostenibilitat financera dictada pel govern del PP. Doncs perquè hi estan obligats per
llei, com estan obligats per llei, fan complir la llei. És clar, els agrada l’artifici, no. Vostès
no tenen cap intenció de transgredir i el que avui proposen és això, és un pur teatre.
El Sr. Jaume Oliveras
Gràcies. Senyor Màxim Fàbregas.
El Sr. Màxim Fàbregas
Gràcies, senyor alcalde. Primer començaré per intentar contradir la intervenció que ha
fet la regidora per argumentar el perquè rebutjava les nostres esmenes. Justament en el
primer paràgraf de la moció es parla de l’asfixia financera dels ajuntaments i les
aportacions que el nostre grup feia intentaven justificar que aquesta asfíxia financera no
ve únicament per problemes de la hisenda estatal, sinó que ve pel frau fiscal a
Catalunya, pels deutes que té la Generalitat de Catalunya amb els ajuntaments i perquè
tenim legislació insuficient, tant a Espanya com a Catalunya, que milloraria la nostra
situació econòmica. Per tant, són tres causes més de l’asfixia financera a la qual la
moció fa referència i, per tant, tenia tot el sentit incorporar aquests paràgrafs.
El nostre grup, tot i ser-ne conscient, com segur que ho és el Govern, ara s’hi referia el
regidor socialista, jo no dic que sigui una moció teatral, jo sóc molt respectuós, però sí
que és una moció testimonial i sense contingut pràctic, estava disposat a votar-hi a
favor. I no té contingut pràctic perquè, tal com ell ha dit, convé explicar ―i val la pena
reiterar-ho per als que no ho sàpiguen― que ingressar l’import de l’IRPF i l’IVA a
l’Agència Tributària de Catalunya no té cap tipus d’efectivitat ja que, tal com ha
reconegut el conseller senyor Mas Colell, hi ha un acord entre l’Agència Tributària de
Catalunya i l’Agència Tributària Estatal que fa que, una vegada rebuts aquests
ingressos, l’Agència Tributària de manera immediata els transfereix a Madrid.
Ara bé, la negativa de CiU i ERC, o sigui volíem votar la moció a favor, era la nostra
intenció, però la negativa a acceptar les nostres esmenes farà que el nostre vot sigui
d’abstenció.
I hem de dir que és una negativa que no entenem i que creiem que ens segueix donant
la raó respecte a quina és la voluntat negociadora dels dos partits que formen el Govern
municipal.
Podem arribar a entendre, perquè és normal, que a CiU no li agradi sentit parlar ni del
frau fiscal ni de les retallades a Catalunya, perquè n’és el principal responsable. També
entenem que a ERC no li agradi escoltar que, durant tres anys, ha estat còmplice de les
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polítiques desenvolupades per CiU al capdavant del Govern de Catalunya, això ho
entenem i, per tant, hauríem entès que haguessin dit “no”, aquest paràgraf fora. És
veritat, però no ens agrada. Però el que no podem entendre és que tots dos grups es
neguin a acceptar una realitat com és que la Generalitat de Catalunya està ofegant els
municipis catalans, com està ofegant les farmàcies, com està ofegant les entitats del
tercer sector, com està ofegant tants i tants altres col·lectius en no pagar-los, en aquest
cas als municipis catalans, els més de 1.000 milions d’euros que ens deu.
També ens costa d’entendre que CiU i ERC es neguin a reconèixer el paper dels
ajuntaments en aquests ja massa anys que dura la crisi. Era un paràgraf que constava a
la nostra esmena i que tampoc han volgut acceptar. I és més difícil entendre encara,
perquè en principi no seria una crítica cap a ells, que CiU i ERC es neguin a que
s’esmenti la necessitat de modificar la legislació vigent, per disposar de dues noves lleis,
que dotin els municipis de Catalunya de millors eines per poder prestar serveis a la seva
ciutadania i, per tant, per eliminar part de l’asfixia fiscal financera que estem patint. I
finalment, el que és absolutament incomprensible, jo crec que s’hauria d’explicar molt bé
a la ciutadania del Masnou, és que el Govern municipal de CiU i ERC es negui a
aprovar un acord que exigeixi a la Generalitat de Catalunya que ens pagui de manera
immediata els diners que ens deu, i creiem que hauran d’explicar als ciutadans i
ciutadanes aquesta negativa que perjudica clarament els interessos del nostre municipi.
Gràcies.
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies. Senyora Miras.
La Sra. Sandra Miras
Sí, volia comentar que part de la crisi que estem patint és deguda al capitalisme voraç i
la submissió als poders econòmics per part dels estats, i encara es veu més accentuada
pel dèficit fiscal que manté l’Estat espanyol cap al poble treballador català. Per tant,
creiem indispensable la desobediència i la creació d’una hisenda pròpia, pública pròpia i
de llibertat legislativa en matèria tributària, a través de la qual establir un sistema fiscal
més eficaç, progressiu i redistributiu de la riquesa del nostre nou país. Aquest punt que
presenta avui el Govern ens acosta una mica més a aquesta hisenda pública i popular
que desitgem per a les classes populars del nostre país. Gràcies.
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies, senyora Miras. Senyor Avilés.
El Sr. Francisco Avilés
Sí, gràcies senyor alcalde. A veure, mira que ja fa anys que estic en aquest consistori i
he vist coses, però últimament això comença a ser una mica preocupant i delirant, el
que s’acaba intentant aprovar. A veure, anem per parts. Primer, és una patotxada,
perquè, com han dit els meus companys que m’han precedit, és a dir al final el que es fa
és, el que s’intentarà fer ja veurem si es fa, pagar l’Agència Tributaria perquè
immediatament l’Agència Tributaria pagui a l’Agència Tributaria Espanyola, com és
lògic. Perquè ningú s’atreviria a fer una irresponsabilitat d’aquest tipus. Però bé, a part
que és una patotxada, i que bé com que estem en campanya electoral, doncs, tocava
fer-la ara. Sí que hi ha algunes coses que s’han de comentar. Primer, perquè no sé si
ens contestarà o si ens ho dirà, però la moció parla que és un acte completament legal, i
jo no sé si s’ho creuen o no s’ho creuen, però bé, en qualsevol cas hauríem de veure si
el que diuen els tres professionals de la casa que han dit que és un acte que no és
legal, bé doncs, no estaria de més que, en fi, les fonts que han utilitzat per redactar
aquesta moció, els juristes que han dit que és un acte completament legal, doncs, si ens
podrien presentar, enviar l’informe, bé una mica per contrastar i estar segurs que,
efectivament, tal com diuen els nostres professionals no és legal. Que tampoc calia tenir
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un informe dels nostres professionals per dir que no era legal, perquè és de sentit comú
que no és legal. I també en el contingut de la moció se’ns parla que estem parlant d’un
estat recentralitzador i que no ens possibilita el nostre finançament. Home jo, un
Tribunal Constitucional, que salva els catalans de pagar l’euro per recepta, que salva els
catalans de pagar el cèntim sanitari, que salva els catalans de pagar una taxa als
dipòsits bancaris que pagarien els catalans, un Tribunal Constitucional que salva els
catalans de pagar una nova taxa de l’ADSL, bé doncs, a mi aquest Tribunal
Constitucional ja m’agrada. Ja m’agrada que protegeixi bé els ciutadans de Catalunya,
perquè si no fos pel Tribunal Constitucional aquí estaríem “crujidos a impuestos”. O sigui
que no està malament aquest Tribunal Constitucional, que tanta repugnància els
genera, no està malament, i la veritat que ens ajuda bastant.
Per altra part, i vaig més a la moció política. Per què dic que és una patotxada? Bé, pel
que han precedit, però és una patotxada, és a dir, jo he estat mirant a la web de
transparència i hi surten tots els béns, efectivitats que fem els regidors i he vist que
alguns hi té empreses, té societats. Ens podria, si voleu, aixequem la mà a veure qui
dels que està present i té empreses paga l’IVA a l’Agència Tributària Catalana? Perquè
ningú el pagarà. Ens podria dir algun de vosaltres que ara heu votat a favor de la moció,
que paga l’IRPF dels treballadors si ho ingressa a l’Agència Tributària Catalana? Ni un.
Ara, com que és el municipi i jo no en tinc la responsabilitat, jo tiro cap endavant; però,
és clar, és que és molt fàcil tirar endavant amb els diners dels altres. És que és molt fàcil
anar endavant amb una responsabilitat i una legalitat com la copa d’un pi, quan no s’hi
juguen els seus diners de la seva butxaca.
Per tant, jo els demanaria, aquesta és òbviament la postura nostra, jo crec que ha
quedat clara, que serà un no rotund. Però sí que ens agradaria, tenim el compromís per
part de l’Equip de Govern, l’alcalde, els regidors que han votat, que si aquesta
il·legalitat, aquesta patotxada es converteix en il·legalitat i finalment es porta a terme i
genera algun tipus de sanció per a l’administració municipal, la pagaran vostès de la
seva butxaca? Qualsevol requeriment de l’Agència Tributaria Espanyola, qualsevol
recàrrec de multa, qualssevol interessos de demora, ho pagaran vostès de la seva
butxaca? Ens ho podrien dir, que estigui tranquil tothom que ho pagarem nosaltres de la
nostra butxaca, que és pagar-ho nosaltres, perquè el sou surt d’aquí, de l’Ajuntament.
Però bé, com a mínim recuperaríem alguna cosa. Perquè és clar, jo li dic és que és molt
fàcil fer aquest tipus de política ficció amb les decisions d’uns altres i amb els diners
d’uns altres. Fa poc hem presentat la declaració de la renda, l’han pagat a l’Agència
Tributària? Eh, que no a l’Agència Tributària Catalana? Per què no ho fan vostès primer
i després ens ho expliquen a nosaltres i si ha sortit bé ja ens ho pensarem, però una
mica més de seriositat. Ja sé que hi ha eleccions d’aquí a quatre dies, ja sé que hi ha
molta gent que, bé, vol sentir aquestes paraules, però intentem no enganyar la gent.
Només això. Gràcies.
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies. Senyor Jordi Matas.
El Sr. Jordi Matas
Gràcies senyor alcalde. L’article 204 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya diu el
següent:
“La gestió, la recaptació, la liquidació i la inspecció de tots els tributs propis de la
Generalitat de Catalunya, i també, per delegació de l’Estat, dels tributs estatals cedits
totalment a la Generalitat, corresponen a l’Agència Tributària de Catalunya.
La gestió, la recaptació, la liquidació i la inspecció dels altres impostos de l’Estat
recaptats a Catalunya corresponen a l’Administració tributària de l’Estat, sens perjudici
de la delegació que la Generalitat en pugui rebre ni de la col·laboració que es pugui
establir especialment quan ho exigeixi la naturalesa del tribut.”
57

Acta del Ple de l'Ajuntament del Masnou

Sessió núm. PLE2015000012

24 de setembre de 2015

Entenem, per tant, que la recaptació de, tant de l’impost de l’IRPF i de l’IVA, una matèria
de competència estatal, que amb el procediment de pagament d’impostos de l’Agència
Tributària Catalana, en res es desvirtua.
El pagament efectuat per mitjà de l’Agència Tributària de Catalunya és un pagament
realitzat de manera correcta com alguns es plantegen o per contra es fa amb una
infracció nova, normativa tributaria espanyola. El pagament ha d’efectuar-se a favor del
Tesoro Público, però la normativa tributària admet diverses formes d’efectuar el
pagament i una d’aquestes formes és a domiciliació bancària. Així, l’article 33 del Reial
decret 939/2005 del 29 de juliol, que aprova el reglament general de recaptació diu:
“Pago mediante domiciliación bancaria.
La domiciliación bancaria deberá ajustarse a los siguientes requisitos: (…/…)
En los términos y condiciones en que cada Administración lo establezca, el pago podrá
domiciliarse en una cuenta que no sea de titularidad del obligado, siempre que el titular
de dicha cuenta autorice la domiciliación.”
Per tant, s’admeten aquests abonaments en compte d’un altre titular i que aquest pagui
per compte de l’altre, sempre que aquest autoritzi el que es carregui al compte. En
conseqüència, la domiciliació bancària està regulada i acceptada per l’AEAT.
Considerem que el pagament dels impostos de l’IVA, IRPF per mitjà de l’Agència
Tributària de Catalunya s’ajusta a l’ordenament jurídic per aquest aspecte i és una
possibilitat acceptada i avalada per quasi quatre anys que es fa que es pràctica a
Catalunya per diferents persones físiques, jurídiques, públiques i privades. La
presentació de les declaracions corresponents es fa a la mateixa Agència Tributaria i en
els terminis que aquesta té establerts. Per tant, no hi ha una infracció.
Els ajuntament i administracions locals que exerceixen la sobirania fiscal, venen a ser
una setantena i han aprovat mocions per exercir-la properament uns 174. Aquí, al
Maresme, qui ho està exercint és Alella, Arenys de Mar, Arenys de Munt, Argentona,
Premià de Dalt, Vilassar de Dalt i Vilassar de Mar. Des del 2012 hi ha persones, com
hem dit abans, hi ha algunes empreses que realitzen les obligacions tributàries per
l’agència tributària de Catalunya. I a l’any 2014 es van incorporar els ajuntaments i, per
tant, entenem que si la Generalitat té aquesta agència creada nosaltres, com a
ajuntament al servei públic, doncs, també n’hem de fer ús.
Legitimitat, entenem que hi és, està en altres ajuntaments i, per tant, no estem infringint
voler iniciar aquest estudi o aquest inici de pagament d’aquests tributs a l’Agència. Sols
comentar una mica que, si tinguéssim els 16.000 milions que l’Estat o els 14 o alguns
diran 12, és igual, 12, 14 o 16.000 milions que l’Estat es beneficien de Catalunya, si
haguessin volgut arribar a un acord, no tindríem tots aquests desajustos que hem tingut
aquests anys. I no estaríem passant les dificultats que tenim, i també l’Estat o el
Tribunal Constitucional que tan bo sembla que és per part de Ciutadans, cal recordar
que és el mateix Tribunal Constitucional que, entre altres coses, ha congelat a dia d’avui
el decret de pobresa energètica. I la Generalitat fa front a les nostres necessitats de la
gent, tot i que estigui suspès pel Tribunal Constitucional.
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies. Només, si se’m permet afegir, que l’acció aquesta d’avui de presentar
aquesta moció no és demostrar, per la intervenció del senyor Matas, no és una
excentricitat ni un cas aïllat, sinó que és una pràctica que s’està produint a molts
ajuntaments de Catalunya, i per això s’ha presentat aquesta moció, per afegir-nos-hi,
ser un més i en aquests municipis no s’ha produït cap problema i, evidentment, que això
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té unes connotacions polítiques, com s’ha fet en l’explicació de la moció. Si els sembla
passaríem a la votació.
Resultat: Aprovat per unanimitat absoluta, per 13 vots a favor, 6 vots en contra i 2 vots
d’abstenció.
Votació
Els grups municipals d’ERC-AM-MES-AM (6 regidors), CiU (5 regidors) i CUP-PA (2
regidores) hi voten a favor.
Els grups municipals de C’s (3 regidors), PSC-CP (2 regidors) i PP (1 regidor) hi voten
en contra.
El Grup Municipal d'ICV-EUiA-E (2 regidors) s'absté.
21. Moció presentada pel Grup Municipal del PSC-CP per sol·licitar la millora dels
parcs de gossos a la vila i la possibilitat de crear un espai reservat per a aquests
animals a la platja
La Sra. Mònica González
Aquesta moció, presentada en Comissió Informativa i millorada amb aportacions del
Govern i d’Iniciativa, és una iniciativa que estava proposada dins del nostre programa
municipal del PSC, un conjunt de propostes de millora per al nostre municipi. Més amic
dels animals i de les seves necessitats en convivència amb els vilatans.
La senyora Mònica González Huelva llegeix la moció següent:
“Una de les funcions de les administracions locals és regular aquells aspectes que
afecten la convivència dels seus administrats, i un dels aspectes més rellevants
d’aquesta convivència és el gaudi i l’ocupació dels espais públics.
El Masnou és molt més que l’espai comprès entre la Nacional II i els municipis de
l’interior. Les nostres platges, el port, el litoral i el mar formen part indestriable de la
nostra realitat urbana i de la nostra fesomia. Ens proporcionen també moltes de les
nostres principals oportunitats de lleure, esport, esbarjo i atracció turística.
És també una realitat indiscutible, que aquests espais són a més compartits per animals
de companyia, que demanen unes necessitats i serveis específics, i generen més enllà
de les obligacions i comportaments regulats per les lleis i pel civisme ciutadà, punts de
vista molt personals, sentiments i subjectivitats que van des de l’amor a les mascotes,
fins a les sensacions de seguretat o inseguretat derivades de la seva companyia.
Els socialistes entenem que no es pot limitar la gestió de la població canina a només el
compliment de l’ordenança de tinença d’animals i, com a única solució dels
comportaments incívics d’alguns propietaris de gossos, aplicar rigorosament una política
de sancions sense oferir alternatives viables.
La nostra experiència demostra que la existència de parcs per a gossos milloren la
convivència, contribueixen a una millor sensibilització contra els comportaments incívics
i en educar als propietaris desconsiderats, alhora que justifiquen l’aplicació estricta de
les sancions en els casos que així s’escau.
De fet, podríem afirmar que al Masnou, tot hi haver força parcs per a gossos el seu
repartiment és desigual als barris, hi ha deficiències en els tancats i els elements
necessaris com fonts, papereres i senyalització, manquen d’un programa rutinari de
desinfecció i manquen d’un manteniment acurat que, sens dubte, hauria de ser més
eficient que la neteja ordinària del carrer per a les deposicions canines.
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A la nostra Vila hi ha la possibilitat de compartir la platja amb les nostres mascotes sota
unes determinades condicions i en unes èpoques de l’any determinades.
Hi ha altres municipis on han establert una zona de platja on els estiuejants amb gossos
poden anar-hi en temporada alta, amb la intenció clara d afavorir el turisme familiar i
atreure al turisme estranger de països com França, Alemanya o Anglaterra que
acostumen a anar de vacances a aquells llocs on es permet anar amb els gossos.
Caldria estudiar aquesta possibilitat i conveniència al nostre municipi que comportaria
una modificació del pla d’usos de la platja, tenint en compte tots els informes tècnics
pertinents. Una possibilitat seria l’espai acotat de forma natural entre les dues rieres que
es formen a llevant de la Nècora d’Or.
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa.
Per tot això, el Partir dels Socialistes de Catalunya (PSC-CP) proposa al plenari
l’aprovació de les següents propostes:
Primer: Realitzar un estudi dels espais per a gossos actualment existents que inclogui
l’estat de les seves instal·lacions, la seva ubicació al territori, una proposta valorada de
condicionament i millora dels materials i una diagnosi sobre la viabilitat d’augmentar el
nombre actual per tal d’aconseguir una distribució més equilibrada dels mateixos al
terme municipal.
Segon: Millorar els parcs per a gossos existents especialment pel que fa als tancats i
elements necessaris com fonts, papereres i senyalització, de forma que a tots ells hi
hagi el mateix nombre de serveis i de la mateixa qualitat.
Tercer: Adoptar el compromís de destinar una partida anual en el pressupost
d’inversions municipals per a establir programes rutinaris i acurats de desinfecció i de
manteniment per a tots els espais.
Quart: Estudiar la possibilitat i conveniència de destinar un espai a la platja per a
gossos que permeti dur les mascotes soltes durant tot l’any sense interferir amb la resta
d’usuaris.
Cinquè: Consignar una partida pressupostària adequada per poder fer totes les
actuacions proposades per la diagnosi prèvia.
Sisè: Traslladar aquest acord a les associacions animalistes de la Vila i donar publicitat
del mateix a la web municipal i al Masnou Viu.”
A petició del Sr. Ernest Suñé, s’ha rectificat el punt quart de la moció.
El Sr. Jaume Oliveras
Doncs, si els sembla, passaríem a les intervencions per part dels grups municipals, si
n’hi ha. Senyora Crespo.
La Sra. Elena Crespo
Gràcies, senyor alcalde. Nosaltres simplement volem anunciar que votarem a favor
d’aquesta moció, perquè teníem accions similars integrades en el nostre programa per a
les municipals i han estat acceptades tres esmenes que aquesta coalició va presentar al
ponent i, simplement això, que hi votarem a favor i que gràcies per la cintura política,
tant del ponent com de l’Equip de Govern per arribar a un acord.
El Sr. Jaume Oliveras
Gràcies, senyora Crespo. Senyor Alfaro.
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El Sr. Albert Alfaro
Gràcies, senyor alcalde. El Grup Municipal d’ERC-AM-MES votarÀ a favor d’aquesta
moció i, com no podíem votar a favor d’aquesta moció si dins del nostre acord de
Govern entre ERC-AM-MES i CiU, en un dels punts ja hi ha incorporada aquesta anàlisi
i aquestes actuacions que, dins d’aquesta moció, ens ha presentat el Grup Socialista
per Catalunya. Volia comentar que ja des del primer dia que vam entrar a l’Ajuntament
hi estem treballant i que és una prioritat per a l’actual Equip de Govern. Gràcies.
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies. Per tant, si els sembla passaríem a la votació de la moció.
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.
La Sra. Mònica González
Si em permet. És un agraïment i amb l’afany de millora que tenim tots, més que res fer
una petita puntualització que, amb l’afany de millora que tenim en l’atenció cap als
animals domèstics, hem pensat portar a debatre al Govern aquesta moció. Em plau
agrair el vot a favor de tots els grups municipals, agrair les seves esmenes i les seves
aportacions, incorporades dins el text original, que si més no li dóna un caire més
possibilista; però ha fet possible que aquesta proposta sigui un pas endavant en
l’agenda política de l’Ajuntament del Masnou. I ara només cal posar fil a l’agulla,
desenvolupar aquesta proposta, n’estarem pendents. Entenc que el senyor Alfaro està
al càrrec d’aquesta proposta o potser no és així. En tot cas, seguirem pendents d’aquest
tema. Gràcies. Moltes gràcies a tots.
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies. Només, si se’m permet, volia afegir, com ja ha manifestat el senyor
Alfaro, que és voluntat d’aquest Govern, del conjunt de Govern doncs, tirar endavant el
tema del treball ―que té evidentment aspectes complexos i una certa dificultat a
vegades segurament a l’hora de resoldre― de la convivència amb els animals
domèstics en totes les seves vessants i per això s’està treballant des de diferents
regidories, a través de Salut Pública, però en diferents regidories de l’Ajuntament, des
de Medi Ambient, Urbanisme i Manteniment, per poder tirar endavant aquesta sèrie de
propostes per millorar aquesta situació al nostre municipi.
22. Moció presentada pel Grup Municipal del PP per la defensa de l'estat de dret i
la cohesió d'Espanya
El Sr. Federico de las Heras
Gràcies, senyor alcalde. Bé, aquesta moció l’han llegit a diferents ajuntaments i, bé, avui
ho farem aquí, al Masnou.
El senyor Federico de las Heras 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.
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“Espanya és una gran Nació. Una Nació amb una història molt rica en aportacions de tot
ordre a la història universal. Una Nació plena de singularitats, de pluralitats, forjada al
llarg dels segles.
Espanya és un Estat Democràtic, un Estat Social, un Estat de Dret. Dir avui Constitució
és a dir Espanya i dir Espanya és a dir Constitució.
Espanya és avui una gran nació perquè està integrada per un conjunt d'homes i dones
lliures i iguals en drets i obligacions en qualsevol part del territori nacional.
És una gran Nació perquè està a l'altura del seu temps, una nació moderna,
desenvolupada, integrada a Europa i amb presència i lideratge en totes les
organitzacions internacionals de rellevància.
És una gran nació perquè respecta la pluralitat i singularitat dels territoris que la
conformen i basa en aquest respecte i en aquesta riquesa el fonament de la seva
indissoluble unitat.
És una gran Nació perquè ha sabut transformar vells enfrontaments en pautes de
concòrdia i convivència.
És una gran Nació perquè sap superar amb cohesió les dificultats econòmiques i
socials.
És una gran Nació perquè la societat espanyola fa de la solidaritat la seva major virtut.
És una gran Nació perquè és de tots els espanyols, visquin on visquin, i és de totes les
tradicions i de totes les sensibilitats.
En definitiva, declaramos que los españoles de cualquier parte del territorio nacional
tenemos derecho a seguir siendo españoles, libres, iguales, con obligaciones y
derechos fundamentales garantizados por la Constitución.
Por todo ello, el Grupo Municipal Popular de El Masnou eleva al Pleno del Ayuntamiento
esta MOCIÓN PARA LA DEFENSA DEL ESTADO DE DERECHO Y DE LA COHESIÓN
DE ESPAÑA e:
Instamos a todos los poderes públicos, administraciones públicas y sociedad civil:
1.- a poner en valor la cohesión y la unidad de España.
2.- a respetar los derechos y libertades fundamentales de todos los ciudadanos, y a que
éstos se desarrollen garantizando la convivencia y la concordia entre todos los
españoles.
3.- a poner en valor la fortaleza democrática de nuestras instituciones.
4.- a la puesta en valor y defensa de nuestra soberanía nacional, que no es ni
vulnerable ni fraccionable.
5.- E instamos a todos ellos, a todas las Instituciones y a la sociedad española a la
defensa y puesta en valor de nuestro Estado de Derecho, de nuestros principios y
valores constitucionales, de nuestro sistema de libertades.”
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies, senyor de las Heras. Doncs passaríem a intervencions dels grups
municipals. Endavant.
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El Sr. Ernest Suñé
Moltes gràcies, senyor alcalde. A veure, el Partit Popular avui ens regala una moció que
presenta una visió d’Espanya que no compartim, ja que és totalment acrítica,
centralitzadora i on es fan una sèrie de postulats que, sento dir-ho eh, però presentats
pel PP, doncs fan una mica de riure quan parla de respecte als drets i les llibertats o a
valorar la democràcia. I ho dic perquè aquesta defensa cal fer-la extensiva a tots els
drets i a totes les llibertats i no només al que ens convé i quan ens convé. Aquesta
moció que avui s’ha plantejat té la mateixa visió curta i segada que la que ens venen
amb el nou país.
Representen els dos extrems, els dos exemples radicals d’allò que no es pot fer en
política i és ni tan sols intentar arribar a un acord. La política és enraonar, cercar el
consens i cap de vostès ni els que representa vostè, ni els que representen vostès han
tingut mai la voluntat de seure i parlar, i així estem ara. Aquesta moció és frontista com
la que fa uns moments ha presentat el Govern amb el Correllengua. No hi havia una
voluntat de cercar l’acord sinó d’establir bàndols. Els que estan d’acord amb la meva
veritat i la resta. Prengui’n nota de per què aquesta forma d’entendre la política ens
porta al desastre. I, senyor de las Heras, permeti’m una darrera observació i és que en
aquest plenari l’hem sentit criticar moltes vegades quan algun partit ha presentat
mocions supramunicipals al·legant que poc es podia fer des d’aquesta sala o les
competències municipals i miri, avui, el que ens ha portat.
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies. senyor Màxim Fàbregas, endavant.
El Sr. Màxim Fàbregas
Gràcies, senyor alcalde. Vull iniciar la meva intervenció manifestant la satisfacció del
nostre Grup per la presentació d’aquesta moció per part del Partit Popular.
I estem satisfets per dues raons: la primera, ara mateix en parlava el senyor Suñé,
perquè, contradient el que ha estat habitual en els diferents grups municipals del Partit
Popular del Masnou des de l’any 79 no, perquè no n’hi havia, però des que hi va haver
el primer, han presentat una moció d’aquelles que ells dirien que no tenen res a veure
amb el dia a dia del municipi. Això ho hem sentit aquí desenes de vegades, desenes de
vegades.
Veig que segueixen l’exemple del seu carismàtic líder a Madrid, Mariano Rajoy, que
després de defensar una i mil vegades que sempre hauria de governar la llista més
votada, fa tres dies es va retratar dient que, en el cas del triomf del Sí sense majoria
absoluta, caldria intentar articular una majoria alternativa que pogués formar govern.
Per tant, celebrem que, finalment, el PP s’hagi avingut a admetre que el Ple de
l’Ajuntament del Masnou pot debatre sobre qualsevol tema que els diferents grups
municipals considerem interessant plantejar al plenari.
I la segona raó per la qual estem satisfets és perquè, en presentar aquesta moció, ens
ha donat l’oportunitat de poder-hi votar en contra. I hi votarem en contra, perquè creiem
que és una moció oportunista, que el PP ha acordat presentar a tots els municipis al mig
d’una campanya electoral per recaptar vots. Una part dels mots vots que sap que ha
perdut, a Catalunya i a Espanya, amb les polítiques que ha desenvolupat en aquests
darrers quatre anys.
I és que si realment el PP estigués preocupat per Espanya i pels espanyols no hauria
desenvolupat unes polítiques que han situat la nació que avui defensa en l’estat actual. I
si el PP cregués i treballés realment perquè la nació que defensa en aquesta moció fos
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una nació solidària, com diu la moció, no hagués donat l’espectacle que ha donat en
aquests darrers mesos davant la crisi de refugiats que afecta Europa.
I, per no estendre’m més, perquè entenc que hi ha altres regidors i regidores que “li
tindran ganes” a aquesta moció i no voldria deixar-los sense arguments, si realment el
PP respectés la pluralitat i la singularitat dels territoris que formen la gran nació que diu
defensar, no hauria presentat recurs d’inconstitucionalitat contra l’Estatut de Catalunya,
no hauria muntat milers de taules arreu per recollir signatures en contra d’aquest Estatut
i, més recentment, una vegada ha disposat de majoria absoluta, no s’hauria oposat ni
hauria impedit que el poble de Catalunya hagués pogut decidir lliurement sobre el seu
futur en un referèndum.
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies, senyor Màxim Fàbregas. Senyora Miras, endavant.
La Sra. Sandra Miras
Ésta moción es un disparate y va contra el signo de los tiempos, me parece que
estamos entrando en una disquisición que no conduce a parte alguna.
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies Sra. Miras per la seva intervenció. Senyor Avilés endavant.
El Sr. Francisco Avilés
Sí, per anunciar que el nostre Grup s’abstindrà. Bàsicament, a veure, que som uns
ferms defensors de seguir el camí junts, no cal que ho digui, però em sembla que la
moció no ajuda. No ajuda ni el temps ni en les formes, no ajuda i, per tant, no podem
donar-hi suport. Potser sí que l’ajuda, doncs, a agafar aquests últims vots que no
s’escapin de l’ala més radical potser, però no ajuda. Nosaltres estem a favor de
l’Espanya unida, però aquest no crec que sigui el camí.
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies, senyor Avilés. Senyor Garcia, endavant.
El Sr. Eduard Garcia
Sí, pel que fa al Grup Municipal de Convergència i Unió, doncs, volia dir al senyor de las
Heras que avui és la seva nit de la sort. I és la seva nit de la sort perquè serà el
portaveu de Convergència i Unió, però militant a Unió Democràtica de Catalunya, qui fa
de portaveu i, per tant, debatrà aquesta moció. I té doble sort, perquè no només sóc el
portaveu sinó que els meus companys de Convergència han confiat en mi perquè sigui
jo qui la defensi.
Dit això, parlàvem fa una estona del Correllengua, veig, després de la seva exposició,
que el Correllengua és més viu que mai i necessita més suport que mai. De totes
maneres, queda molta feina per fer tot i que alguna ja l’hem fet, perquè vostè va
presentar la moció en castellà i, com a mínim avui, mitja intervenció l’ha fet en català.
Per tant, alguna ja hem guanyat. Dit això, jo, personalment, ara parlo personalment, vaig
ser objector de consciència en el seu dia per motius ideològics i possiblement per això
no acabo d’entendre aquesta moció. Vull dir, aquest exalçament de l’espanyolitat, doncs
,no l’acabo d’entendre. I més aviat penso que no és més que un instrument per poder
fer campanya tres dies abans de les eleccions que tenim el proper diumenge.
Alguna cosa està canviant al PP, com quan molts dels que m’han precedit ja ho han dit.
Hem sentit en aquest plenari continus retrets a tots aquells que presentàvem mocions
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que segons vostès s’escapaven de l’àmbit local i vostès avui presenten aquesta moció. I
no només la presenten sinó que la converteixen en una arenga per demostrar
l’espanyolitat que fins fa poc era com el valor d’aquells que servien a l’exèrcit espanyol,
que no calia manifestar-la perquè ja se suposava. Per tant, bé, esperem que segueixin
amb aquests canvis, que se segueixin sumant al camí que molts de nosaltres li estem
indicant i que, per tant, d’aquí uns anys els debats siguin uns altres. Moltes gràcies.
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies, senyor Garcia. Senyora Folch, la intervenció.
La Sra. Sílvia Folch
El nostre Grup Municipal també està molt content amb la presentació d’aquesta moció,
en el sentit de saber aquestes meravelles d’aquesta nació espanyola que vostè ens ha
manifestat, i també li vull indicar que estarem encantats de tenir-los com a país veí.
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies. Si els sembla passem a la votació.
Resultat: La moció queda rebutjada per 17 vots en contra, 1 vot a favor i 3 vots
d’abstenció.
Votació
El Grup Municipal del PP (1 regidor) 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 de C’s (3 regidors) s’absté.
El Sr. Federico de las Heras
Una moció com aquesta, malgrat això,un ha de dir des del Partit Popular del Masnou, el
qual modestament represento. Jo també us estimo, no us penseu, aquí ens estimem
tots. Això el primer. Per això, doncs, perquè tots ens estimem, per això dic que Espanya
és una gran nació, no té més històries. Jo, quan m’estava llegint la moció, estava mirant
una cosa i dic, ostres, és clar. Potser aquest redactat és molt castellà i ho sé que és
molt castellà, i ho assumeixo plenament, a diferència dels altres companys que no ho
han pogut assumir. No, no, jo ho assumeixo plenament. Però ho sento d’una altra forma.
És clar! Segurament aquest redactat llegit, no sé, per dir alguna cosa, des de Saragossa
o des de Sevilla o des de Galícia, doncs igual ho senten d’una forma i aquí se sent
d’una altra i jo ho he llegit tal com m’ho han passat, perquè penso que una moció que és
un estàndard, però jo ho sento d’una altra forma. Jo quan estava fent aquest redactat,
quan estava fent l’exposició, jo estava mirant aquell quadre d’allà i dic “ostres, un
quadre, de qui és aquest quadre? És un veler català amb la bandera espanyola que va
a fer les Amèriques”. Jo dic “la gran Espanya viatjava en aquest veler. La gran
Catalunya hi anava a dins i la gran Catalunya és bandera de la gran Espanya”. Per això
dic, que quan un parla d’aquestes coses, cadascú ho sent de la seva manera i jo els
explico com ho he sentit mentre ho he estat llegint. Gràcies.
23. Moció presentada pel Grup Municipal de C's per sol·licitar la creació d'una
brigada de manteniment exprés
El senyor Francisco Avilés Salazar llegeix la moció següent:
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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 manteniment de les instal·lacions i edificis municipals, mobiliari urbà,
carrers, enllumenat, etc. ha de ser una prioritat en les accions dels governs municipals,
prioritat que també és present al nostre Ajuntament, doncs l’àrea de manteniment és la
més nombrosa en quant a personal i a recursos econòmics destinats.
El cert és que viure en un poble amb un nivell de manteniment òptim, crea una sensació
positiva entre el ciutadans, que el que fa es que aquests tinguin més cura d’allò públic, i
es sentint més responsables de l’estat del municipi. Al contrari, un poble poc cuidat i
menystingut, no fa més que generar una sensació de deixadesa entre els ciutadans que
pensen que si l’Ajuntament no se’n cuida, per què ho han de fer ells.
Òbviament, amb el volum d’edificis, carrers, mobiliari urbà, instal·lacions, etc. que al
Masnou requereixen d’un manteniment, la programació de les tasques a realitzar resulta
del tot necessari.
Atès que dintre d’aquesta programació de tasques de manteniment no hi estan,
lògicament, les urgències o desperfectes que apareixen d’un dia per l’altra, per la qual
cosa considerem oportú una nova organització de l’àrea de manteniment per tal de crear
una Brigada de Manteniment Exprés que es dediqui a reparar aquelles actuacions que
per la seva tipologia puguin ser reparades en un termini no superior a 3 dies hàbils.
Aquesta brigada exprés hauria de reparar la deficiència en el termini màxim establert, o
be comunicar al responsable de manteniment que no és possible executar de forma
immediata l’actuació pels motius tècnics justificats.
S’hauria de fer un llistat d’actuacions que serien objecte de reparació immediata, així
com un protocol d’actuacions per tal de estructurar el funcionament de la Brigada de
Manteniment Exprés, actuacions, que sense perjudici que finalment es determinin
d’altres, podrien ser: en relació a les escoles: calefacció, portes, finestres, o tancaments
trencats, vidres trencats, climatització, falta de subministrament elèctric, fuites d’aigua, i
òbviament qualsevol reparació que de no fer-se pogués suposar un risc per les
persones; en relació a la via pública: fuites d’aigua a les fonts, reparacions de parc
infantils, enllumenat municipal, etc.
Igualment, es fa del tot necessari, que aquesta brigada estigui coordinada amb la Policia
Local, doncs son els agents els que en moltes ocasions, tenen coneixements dels
desperfectes a la via púbica o edificis municipals que requereixen d’una actuació urgent.
És per tot això exposat, que el Grup Municipal de Ciutadans – Partido de la Ciudadanía
del Masnou (C’s) proposa al Ple l’adopció del següent acord:
1- Que es creï, dintre del departament de manteniment, una Brigada de
Manteniment Exprés dotada de personal i recursos econòmics propis i
diferenciats.
2- Que es creï un protocol d’actuació d’aquesta brigada, per tal d’organitzar el
servei, la coordinació amb l Policia Local, i determinar el temps màxim d’actuació
de la mateixa per a cada actuació.
3- Que es creï un llistat d’actuacions que seran objecte de intervenció per part
d’aquesta brigada.
4- Que es doni l’oportuna publicitat d’aquest servei a la població, habilitant-se una
bústia electrònica on els ciutadans adrecin les seves suggerències en relació a
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las actuacions o reparacions que segons aquests s’hagin de realitzar per la
brigada exprés.
5- Que es publiqui la moció mitjançant i els seus acords mitjançant els canals de
comunicació habituals de l’Ajuntament, com Twitter, Facebook i altres xarxes
socials, pàgina web i Masnou Viu.”
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies. Si de cas, manifestant la sol·licitud que es va fer a la Junta de
Portaveus, li manifestaríem, doncs, la voluntat de si vostè accediria a tractar aquesta
moció en comissió informativa.
El Sr. Francisco Avilés
Sí, senyor alcalde, i faig la mateixa explicació per a les dues, perquè en principi passarà
el mateix. Entenem que són mocions que ens agradaria que es portessin a terme, però
que no es poden discutir en un Ple i que passin a comissió informativa.
El Sr. Jaume Oliveras
I les dues següents. Vostè en procediria ara a la lectura?
El Sr. Francisco Avilés
Sí, les llegirem però no faré cap explicació.
El Sr. Jaume Oliveras
I també prendríem el mateix acord de passar-ho a Comissió Informativa. Moltes gràcies.
Endavant, les poden llegir seguides.
Resultat: Aquesta moció passa a Comissió Informativa.
24. Moció presentada pel Grup Municipal de C's per canviar la ubicació de certes
activitats lúdiques a la zona d'Ocata
La senyora Stella Parodi Barriga 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 els darrers anys s’han realitzat una sèrie d’activitats lúdiques al sector de
Voramar I, concretament a l’avinguda Maresme, davant el parc de la Nimfa, consistents
en concerts de música que duren fins la matinada.
Atès que aquests concerts concentren un elevat nombre de joves del Masnou i d’altres
poblacions.
Atès que hi ha constància de moltes queixes veïnals amb motiu de l’elevat soroll que
provoquen aquestes activitats musicals i que resulten especialment molestes quan més
avançada és la nit.
Atès que aquest grup municipal celebra les activitats que els joves organitzen en el
nostre municipi i en concret les que organitzen als jardins de la Nimfa, on l’assistència
de públic és considerable i exitosa.
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Atès que esdeveniments s’han d’harmonitzar amb el descans dels veïns de la zona
d’Ocata propera al lloc on s’hi celebren.
Atès que existeix un espai molt proper als jardins de la Nimfa on s’hi podrien
desenvolupar aquestes activitats amb una afectació veïnal pràcticament nul·la.
Atès que aquest espai és a Voramar II, on hi ha connexió per diferents punts amb
seguretat, tant per la zona del passeig marítim fent ús del pas elevat de vianants de
davant Caprabo o per l’interior, pels carrers de Teià o Camí del Mig, carrers aquests que
ja són utilitzats actualment per a estacionament els dies d’activitats a la Nimfa.
Atès que aquestes activitats comptarien amb la deguda vigilància com fins ara s’ha fet al
sector de Voramar I.
És per tot això exposat, que el Grup Municipal de Ciutadans – Partido de la Ciudadanía
del Masnou (C’s) proposa al Ple l’adopció del següent acord:
1- Que per a l’any 2016 es tingui en compte el canvi d’ubicació de les activitats lúdiques
de Festa Major, revetlles i la resta de festes joves que s’organitzen regularment al
sector de Voramar I, consistent en el trasllat al sector de Voramar II.
2- Que es comuniqui aquest acord les entitats de joves i en especial a totes aquelles
implicades en l’organització d’aquests esdeveniments.
3- Que es publiqui la moció mitjançant i els seus acords mitjançant els canals de
comunicació habituals de l’Ajuntament, com Twitter, Facebook i altres xarxes socials,
pàgina web i Masnou Viu.”
Resultat: Aquesta moció passa a Comissió Informativa.
25. Moció presentada pel Grup Municipal de C's per potenciar les relacions dels
ciutadans amb l'Administració a través de nous recursos tecnològics
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.
“És una obvietat que els recursos tecnològics dels que disposem avui en dia són
extraordinaris, i han fet que les administracions, i el nostre Ajuntament n’és un exemple,
hagin agilitzat determinats processos i hagin optimitzat millors els recursos econòmics,
gràcies a les noves tecnologies.
Per part de l’Ajuntament del Masnou es treballa en la línia de seguir apostant per la
introducció de les noves tecnologies en totes les àrees, però només per els treballadors
municipals, sinó també adreçats als ciutadans. Avui està en marxa una renovació de la
pàgina web municipal, i una potenciació de la seu electrònica, de forma que els
masnovins puguin començar a realitzar determinades actuacions des de casa, amb tan
sols un certificat digital que el propi Ajuntament et proporciona, això sí, de forma
presencial.
Igualment, és una constant d’aquest Ajuntament, l’aposta per una major participació dels
ciutadans en el dia a dia de l’Ajuntament, i és per això que el nostre grup considera
necessari i positiu avançar i potenciar la participació ciutadana a través dels nous
recursos tecnològics.
És cert que no tothom té al seu abast un ordinador amb connexió a internet, però aquest
nombre es redueix quan parlem de tenir un telèfon mòbil tipus smartphone, molt comú
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en aquests temps, doncs es tracta d’aparells que per el seu fàcil ús, i les seves
possibilitats, son l’eina tecnològica de referència.
Avui en dia, respecte a la participació dels ciutadans i la comunicació entre aquest i
l’administració, i no només per fer tràmits administratius, sinó també per enviar
suggeriments, queixes, dubtes, notificacions d’actuacions a la via pública, el nostre grup
entén que l’Ajuntament del Masnou ha d’afegir la possibilitat de realitzar els tràmits que
actualment es poden fer a través de la seu electrònica, mitjançant un serveis de
missatgeria instantània tan comú com Telegram o WhatsApp, que permeti realitzar
tràmits tan diversos com: accedir a les ofertes de treball, presentar una queixa,
suggeriment o incidència tot adjuntant fotografies, consulta virtual de la referència
cadastral, informació i consulta del cens electoral, demanar cita prèvia amb l'oficina
d'atenció ciutadana, consulta dels usos de la deixalleria i sol·licitar la targeta d'usos de
la mateixa, sol·licitar volants informatius de residència, convivència i històric, pagament
mitjançant targeta de crèdit de tributs, taxes, impostos i multes, sol·licitar certificats de
contribució i tributaris, de recaptació o de pagament de rebuts, domiciliació bancària i
consulta del detall de rebuts domiciliats, sol·licitar duplicats de documents de pagament,
sol·licitar la retirada dels vehicles abandonats a la via pública, entre d’altres.
És per tot això exposat, que el Grup Municipal de Ciutadans – Partido de la Ciudadanía
del Masnou (C’s) proposa al Ple l’adopció del següent acord:
1- Que s’habiliti per les actuacions existents actualment, i els que es puguin afegir
en un futur a la seu electrònica de l’Ajuntament, un sistema que permeti realitzar
els tràmits mitjançant un serveis de missatgeria instantània tan comú com
Telegram o WhatsApp.
2- Que aquest servei entri en funcionament al primer trimestre de l’any 2016, i tingui
com a principal objectiu la facilitació als ciutadans de certs tràmits, però també, i
de forma especial, la comunicació, relació i participació dels ciutadans vers els
assumptes que son competència municipal.
3- Que es publiqui la moció i els seus acords mitjançant els canals de comunicació
habituals de l’Ajuntament, com Twitter, Facebook i altres xarxes socials, pàgina
web i Masnou Viu.”
Resultat: Aquesta moció passa a Comissió Informativa.
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies, senyor Avilés. Per tant, com hem comentat abans, passarien aquestes
tres mocions a les comissions informatives corresponents. Per tant, finalitzaríem en
aquest moment el Ple ordinari.
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.

69

