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La presidència obre l’acte, s’hi despatxen els assumptes inclosos en l'ordre del dia tramès
juntament amb la convocatòria i s’hi adopten els acords següents.
A proposta del senyor alcalde, es fa un minut de silenci en record del senyor José Luis
Montes, qui va ser regidor de l’Ajuntament entre els anys 1991 i 1999 i una persona molt
vinculada a la vida associativa del municipi.
El Sr. Jaume Oliveras
Molt bé, moltes gràcies. Farem arribar el condol de tota la corporació a la seva família.
1. Aprovació, si escau, dels esborranys de les actes següents:
- Acta del Ple ordinari del 18 de febrer de 2016
S’aprova l’acta del Ple ordinari del 18 de febrer de 2016 per unanimitat de les persones
assistents.
- Acta del Ple ordinari del 17 de març de 2016
S’aprova l’acta del Pel ordinari del 17 de març de 2016 per unanimitat de les persones
assistents.
2. Informacions i comunicacions de l'Alcaldia
El senyor Jaume Oliveras i Maristany informa dels punts següents:
Alcaldia
Divendres 22 d’abril: Visita de la consellera de Governació i Habitatge de la Generalitat
de Catalunya, Meritxell Borràs, que va signar en el Llibre d’Honor. Va visitar el centre
d’empreses Casa del Marquès, la Casa de Cultura i el parc del Llac. També van visitar el
Masnou, Joaquim Ferrer, secretari d’Administracions Locals de la Generalitat, i
Montserrat Grané, directora territorial de Governació, Administracions Públiques i
Habitatge de Barcelona.
Divendres 29 d’abril: Visita del diputat de Comerç de la Diputació de Barcelona, Isaac
Albert. Va signar en el llibre d’Honor, va visitar el Mercat Municipal.
Aportacions a l’actualització del Pla de Participació Ciutadana. L’Ajuntament vol
recollir els comentaris i apreciacions de la població per a la revisió del document que
marcava les estratègies i actuacions. Les aportacions es van poder fer fins al 13 de maig.
Dimarts 26 d’abril: Primera reunió oficial de la Comissió per a la celebració del 150è
aniversari del naixement de Lluís Millet. Formada per representants d’entitats i col·lectius
de la vila relacionats amb la música i la cultura en general. Les activitats que es preparen
versaran al voltant d’una exposició centrada en el músic, diversos concerts i activitats
d’interpretació del patrimoni, com itineraris especials, activitats didàctiques o visites al
Palau de la Música.
Dilluns 9 de maig: Adhesió al manifest del Dia d’Eupora. La Declaració del Dia D’Europa
va ser redactada pel Consell Català del Moviment Europeu, aquesta declaració fa una
crida perquè la UE treballi per retornar als valors fundacionals, en aquesta hora de grans
dificultats.
Manteniment, Serveis Municipals i Paisatge
Entre el 13 d’abril i el 4 de maig: Millora de la recollida d’aigües pluvials a l’avinguda
Kennedy amb la col·locació de cinc embornals nous, ampliació de sis ja existents i
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col·locació de vuit reixes laterals d’evacuació. L’actuació ha suposat un cost aproximat de
18.500 euros.
Manteniment, Serveis Municipals i Paisatge i Medi Ambient
Durant la segona setmana de maig, s’ha allargat la passera de formigó a la platja
d’Ocata, per millorar l’accessibilitat de persones amb mobilitat reduïda amb cadira de
rodes. També s’acabaran de posar totes les passeres de fusta fins l’alçada de les
papereres i amb el bon temps s’allargaran per facilitat al màxim l’accés a l’aigua.
Medi Ambient
Dijous 5 de maig: Es va fer públic que les platges d’Ocata i del Masnou, així com el Port
Esportiu, lluiran bandera blava. Es valora el compliment de paràmetres ambientals així
com la qualitat de l’aigua, l’accessibilitat a la platja, la neteja, la sanitat, la seguretat i la
informació ambiental que es dóna als usuaris o el respecte a la legislació.
Mobilitat i Via Pública
Actuacions en el sector d’Ocata: s’ha dut a terme un seguit d’actuacions per millorar la
mobilitat, com fer de vianants el carrer de la Colomina, el tram del carrer Maristany i
Noms, entre Capità Mirambell i Santiago Rusiñol. El carrer Paraguai ha canviar de sentit
de circulació entre l’avinguda Joan Maragall i J. F. Kennedy. S’ha permès aparcar al
carrer Santiago Rusiñol. S’han senyalitzat diverses places de motos.
Dissabte 30 d’abril: Itinerari Mou-te. Activitat que es tractava de detectar sobre el terreny
diferents elements que faciliten o dificulten la mobilitat a peu.
Dijous 5 de maig: Taller participatiu on es van debatre els temes sorgits durant l’itinerari
Mou-te.
Activitats a la Biblioteca
Divendres 13, a les 10 h, visita escolar dels alumnes de l’Escola Lluís Millet de P4. En
aquesta visita es presenta l’espai de la sala infantil, s’explica la normativa bàsica, es
mostren els diferents tipus de materials, es narra un conte i finalment els infants tenen
una estona lliure de lectura.
La sala polivalent de la biblioteca Joan Corominas serà aula d'estudi nocturna del 17 de
maig al 22 de juny.
Infància
Dissabte 14 de maig, a les 13 h. Exposició taller de pintura Carles de la Torre. La sala
d’actes d’Els Vienesos es va omplir per dur a terme la presentació de la mostra del Taller
d’aquarel·la que imparteix l'artista masnoví Carles de la Torre per a l'alumnat de les
escoles del municipi, participant-hi més de 500 escolars dels cursos de tercer i quart de
primària. L'acte dut a terme com a tancament dels tallers va comptar amb la presència de
l'alcalde, Jaume Oliveras, i de la regidora d'Ensenyament, Meritxell Blanch, que varen
retre homenatge a l'artista masnoví responsable del taller. En l’acte també hi va ser
present la regidora Neus Tallada. Un any més, en Carles de la Torre va sortejar una obra
seva entre els infants assistents.
Diumenge 15 de maig, a les 18 h. Simfonia de les Joguines (JOCEM). A l’Espai Escènic
Ca n’Humet, la Jove Orquestra de Cambra del Masnou va presentar la Simfonia de les
Joguines. La sala va acollir famílies i infants que varen gaudir d’aquesta proposta de
representació pedagògica interactiva on l'objectiu és el de fer entendre com es forma la
música i què és una orquestra. Es varen poder escoltar, entre d’altres, el Canon de
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Pachelbel o la Simfonia de les joguines, en la qual els més petits varen ser els
protagonistes i van compartir escenari amb l’orquestra.
Activitats de les entitats
Divendres 22 d’abril: L’entitat Luz del Alba va organitzar la festa de Sant Jordi.
Dissabte 23 d’abril: Òmnium Cultural, va organitzar una activitat de pintura per celebrar
la Diada de Sant Jordi, creant un conte gegant.
Dissabte 23 d’abril: Els diferents casals de gent gran van fer les seves celebracions amb
motiu de Sant Jordi.
Dissabte 23 d’abril: Una trentena d’estands d’entitats i col·lectius sense ànim de lucre
van oferir els seus productes relacionats amb les roses i els llibres.
Dissabte 23 d’abril: L’Associació de Venedors del Mercat Municipal va organitzar un
taller per fer la rosa i altres manualitats.
Diumenge 24 d’abril: L’Associació d’Amics i Antics Escoltes del Masnou va organitzar,
juntament amb BLANCDEguix, la tradicional Volada d’estels.
Dissabte 7 de maig: L’entitat Club del Ritme, va organitzar la Festa del Musclo, a la
plaça d’Ocata.
Diumenge 8 de maig, a les 11 h: Inauguració de les obres de joves artistes a El
Casinet. Fins al proper 19 de juny es pot observar a les parets exteriors d’El Casinet
l'exposició del projecte Jove Creació, que es va inaugurar el diumenge 8 de maig. La
mostra s'ha impulsat i recuperat des de la Regidoria de Cultura. Des del mes de febrer els
artistes joves de la vila han estat treballant en creacions pictòriques amb el suport de
l'associació BLANCDEguix i l’Ajuntament.
Dissabte 14 de maig (17-02h): 20 ANYS D’ESPLAI. L’Esplai Sant Pere del Masnou va
celebrar el seu vintè aniversari amb un cercavila des de la plaça de l’Església de Sant
Pere fins a la Nimfa, on es van realitzar un seguit d’activitats de caire familiar (parlaments,
bufada d’espelmes i l’actuació del grup DeParranda). Posteriorment, a la plaça dels
Països Catalans, es va celebrar un sopar de germanor, que a causa de la pluja va estar
passat per aigua, i un concert juvenil nocturn amb l’Orquestra Girasol que, tot i endarrerirse en l’inici, va finalitzar a l’hora prevista.
Dissabte 14 de maig (18-21h): II FESTA DE LA PERCUSSIÓ
La Colla de Diables del Masnou va realitzar una cercavila pels carrers del Masnou, amb
inici i final a la plaça Marcel·lina de Monteys. La jornada es va tancar amb un sopar
popular.
Diumenge 15 de maig, a les 12 h. Ballada de sardanes a la plaça d’Ocata, a càrrec de la
Cobla Vila d’Olesa.
Diumenge 15 de maig, a les 19 h. Swing a la plaça d’Ocata, com cada tercer diumenge
de mes.
Espai Escènic
Dissabte 14 de maig, a les 20 h. Manel Joseph, acompanyat del seu grup, Gran
Caiman, va presentar el seu nou disc Que en som d’animals i d’altres cançons clau al
llarg de la seva vida professional.
Diumenge 15 de maig, a les 18 h. Simfonia de les Joguines (JOCEM) (l’explicació a
l’apartat d’Infància)
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Ensenyament
Procés d’admissió a les EBM, curs 2016-2017
Divendres 13 de maig va finalitzar el termini de presentació de sol·licituds de preinscripció
als ensenyaments de primer cicle d’educació infantil (escoles bressol municipals). El
resultat de la demanda de primera opció ha estat de 100 sol·licituds repartides entre
l’EBM La Barqueta i l’EBM Sol Solet, amb el detall següent:
Sol Solet
 De 4 mesos a 1 any (nascuts el 2016): 4 sol·licituds / d’una oferta de 8 places,
de les quals totes 8 són vacants.
 D’1 a 2 anys (nascuts el 2015): 20 sol·licituds / d’una oferta de 13 places, de
les quals 5 són vacants.
 De 2 a 3 anys (nascuts el 2014): 17 sol·licituds / d’una oferta de 20 places, de
les quals 7 són vacants.
La Barqueta
 De 4 mesos a 1 any (nascuts el 2016): 10 sol·licituds / d’una oferta de 8
places, de les quals totes 8 són vacants.
 D’1 a 2 anys (nascuts el 2015): 41 sol·licituds / d’una oferta de 26 places, de
les quals 18 són vacants.
 2 a 3 anys (nascuts el 2014): 8 sol·licituds / d’una oferta de 20 places, de les
quals 7 són vacants.
Continuant amb el calendari previst del procés d’admissió a les escoles bressol
municipals, a partir de la publicació del barem (23 de maig) es durà a terme un
sorteig (31 de maig) per dirimir les situacions d’empat i publicar l’assignació de
places, així com la llista d’espera (el 3 de juny) .
Procés d’admissió als ensenyaments de 2n cicle d’educació infantil, primària i ESO,
curs 2016-2017
El dimarts 17 de maig es va publicar l’oferta final de grups per a cada ensenyament. Al
Masnou, es confirma oficialment que l’oferta de P3 i de 1r d’ESO serà la següent:
o P3: 10 grups de 25 places
o 1r d’ESO: 9 grups de 30 places (els 8 del curs passat + 1 a Mediterrània,
que tindrà 3 grups de 1r d’ESO).
Es conserven totes les línies del curs passat (i se n’afegeix una al Mediterrània per a 1r
d’ESO), sufragades amb fons públic, així com els grups sense concert (que passen al
següent curs, és a dir, continuaran sense concert el grup de 4t d’ESO del Bergantí i el de
P5 de Sagrada Família).
Consell Escolar Municipal
Aquest matí, a les 9 h, s’ha trobat per primera vegada la Comissió d’Estudi de les Línies
d’Actuació del CEMM, un grup de treball que dependrà del Consell Escolar Municipal i
que proposarà les línies d’actuació del plenari del Consell per als propers cursos.
Avui, 19 de maig, a les 12 h, s’ha reunit la Comissió Permanent del CEMM per recollir les
propostes dels assumptes que formaran part de l’ordre del dia de la propera sessió
plenària del CEMM, prevista per al 31 de maig, a les 18 h, a la sala de plens.
Convenis amb les escoles i instituts del Masnou
El dijous de la setmana passada, la JGL va aprovar els convenis de col·laboració amb els
centres educatius del municipi per a l’any 2015. La regidoria d’Ensenyament,
conjuntament amb l’Alcaldia, duran a terme un acte conjunt de signatura amb els
directors i titulars dels centres educatius, en el qual es reafirmaran els termes de
col·laboració entre els centres i l’Ajuntament per a aquest any i per al proper curs.
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Acció Social
Les beques per al menjador escolar es podran presentar del 17 al 27 de maig. Del
17 al 27 de maig es podran presentar les sol·licituds per demanar una beca per al
menjador escolar per al curs 2016/2017.
Promoció Econòmica
Les jornades d'emprenedoria Enlaira't finalitzen reflexionant sobre la importància
de la innovació i el treball en equip
Entre el dimecres 11 i el divendres 13 es van dur a terme les jornades Enlaira't,
organitzades pels ajuntaments d'Alella, el Masnou i Teià. La inauguració va tenir lloc la
tarda de dimecres a Can Lleonart (Alella) a càrrec de l'actor, cantant i presentador, Joan
Dausà, qui va explicar les novetats de l'edició d'enguany.
La cloenda va tenir lloc el divendres i la va presentar la regidora de Promoció Econòmica
del Masnou, Sílvia Folch. Jaume Oliveras, alcalde del Masnou, va ser el responsable de
tancar l'acte i va comparar alguns dels aspectes comentats per l’Oriol Amat, catedràtic
d'Economia de la Universitat Pompeu Fabra, amb les necessitats que planteja la gestió
municipal.
3. Donar compte dels decrets d'Alcaldia
El secretari general dóna compte de la relació de decrets, tramitats electrònicament, que
van del número 686 de data 15 d'abril de 2016, al número 851 de data 11 de maig de
2016.
Resultat: El Ple en resta assabentat.
4. Donar compte de l'informe corresponent al primer trimestre de l'any 2016 sobre
compliment dels terminis de pagament de les obligacions pendents, emès
conforme a allò establert per l'article 4 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol
El tresorer de la corporació ret compte de l’informe, el qual literalment diu:
“Informe del primer trimestre de 2016 sobre compliment de terminis de pagament
d’obligacions pendents
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.
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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: En resten assabentats.
5. Donar compte de l'informe d'Intervenció d'avaluació de compliment d'objectius
de la LO 2/2012 respecte al seguiment del primer trimestre del pressupost 2016
Primer. Donar compte de l’informe d’Intervenció número 66/2016 d’avaluació de
compliment d’objectius de la LO 2/2012, de 27 d’abril d’Estabilitat Pressupostària i
Sostenibilitat Financera, respecte al seguiment del primer trimestre del pressupost 2016.
Segon. Donar compte de la comunicació de les dades sobre l’execució del primer
trimestre del pressupost 2016 al Ministeri d’Hisenda.
Resultat: En resten assabentats.
6. Clarificar l'abast del fet imposable i dels subjectes passius de l'Ordenança fiscal
que regula la taxa pels aprofitaments especials a favor d'empreses explotadores de
subministraments que afectin la Generalitat o una part important del veïnat,
aplicable a l'exercici de 2016
El Sr. Jordi Matas presenta aquest punt tot explicant:
Sí, jo, a veure, amb aquest títol, sobretot per al públic assistent, és que Telefónica Movils
Espanya ha interposat un recurs contenciós-administratiu davant del Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya, contra l’ordenança fiscal que regula la taxa dels aprofitaments
especials. Ells interpreten que, tal com tenim la taxa, que és la mateixa taxa que fa anys
exactament igual amb el mateix enunciat, són subjectes que l’Ajuntament els exigeixi un
pagament d’una taxa. I cal dir que no és així, mai s’ha cobrat per la telefonia mòbil, és
diferent de telefonia fixa Telefónica Espanya, que pel conveni les administracions
obliguen o es paga a les administracions locals, però de telefonia mòbil no. I, per tant, el
que ens demanen és un aclariment en aquest aspecte. Tal com es va comentar a la
comissió executiva. Per tant, en aquest punt passaríem directament, si no hi ha cap
inconvenient, als acords, que és això:
El Sr. Jordi Matas llegeix la part resolutiva de la proposta, la qual literalment diu el
següent:
“En el Butlletí Oficial de la Província de 22 de desembre de 2015, es va publicar anunci
on es declarà que, havent transcorregut el període d’exposició pública de l’expedient
relatiu a l’aprovació de les ordenances fiscals corresponents a l’exercici de 2016, sense
que s’haguessin presentat reclamacions, els acords provisionals d’aprovació van
esdevenir definitius. Al mateix temps, es publicà el text íntegre de les ordenances fiscals
aprovades que, en el seu cas, havien estat modificades.
Entre aquestes ordenances, consta la reguladora de la taxa pels aprofitaments especials
a favor d’empreses explotadores de subministraments que afectin a la generalitat o a una
part important del veïnat. Aquesta Ordenança defineix els subjectes passius en l’article 3 i
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ho fa de la forma següent: “Estan obligats al pagament de la taxa regulada per aquesta
Ordenança les empreses explotadores o prestadores dels serveis de proveïment d’aigua,
de subministrament de gas, electricitat, de telecomunicacions i altres d’anàlogues que
disposin o utilitzin xarxes o instal·lacions que transcorrin pel domini públic local o que
n’estiguin instal·lades, amb independència de la titularitat de les xarxes o les
instal·lacions”.
És evident que la voluntat municipal, en aprovar aquesta Ordenança, era la de
considerar com a subjecte passiu de la taxa a tota empresa o entitat explotadora de
serveis de subministrament que resultin d’interès general o que afectin la generalitat o
una part important del veïnat: empreses de proveïment d’aigua, gas, electricitat, telefonia
fixa i d’altres anàlogues. La voluntat municipal també, era la de considerar, com a fet
imposable, el gaudi de l’aprofitament especial del domini públic local sempre que, per a
la prestació del servei de subministrament, s’utilitzi una xarxa que materialment ocupa el
sòl, subsòl o volada de les vies públiques municipals, amb independència de qui sigui el
titular de la xarxa. En particular, els serveis afectats són els subministrament d’aigua, gas,
electricitat, telefonia fixa i altres mitjans de comunicació diferents de la telefonia mòbil.
Aquesta voluntat corporativa, concorda plenament amb la derogació específica de
l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa per la utilització privativa o l’aprofitament especial
del domini públic municipal, a favor d’empreses explotadores de serveis de telefonia
mòbil, que es va produir mitjançant acord adoptat pel Ple, en sessió realitzada el dia 18
de febrer de 2016 del qual es transcriu, literalment, la part resolutiva:
“PRIMER. EXECUTAR la Sentència número 264 de 5 de març de 2015, dictada
per la Secció Primera de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior
de Justícia de Catalunya, recaiguda en el si del recurs contenciós administratiu
260/2010, interposat per Telefónica Móviles España, SA., contra l’ordenança fiscal
reguladora de la taxa per utilització privativa o l’aprofitament especial del domini
públic municipal, a favor d’empreses explotadores de serveis de telefonia mòbil,
per l’exercici de 2010.
SEGON. EXECUTAR les Sentències números 757 de 2 de juliol de 2015, 622 de
4 de juny de 2015, 420 de 17 d’abril de 2015, dictades per la Secció Primera de la
Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya,
recaigudes en el si dels recursos contenciosos administratius 207/2012, interposat
per Telefónica Móviles España, SAU, 298/2012, interposat per France Telecom
España, SA., i 305/2012, interposat per Vodafone España, SA., respectivament,
contra l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per utilització privativa o
l’aprofitament especial del domini públic municipal, a favor d’empreses
explotadores de serveis de telefonia mòbil, per l’exercici de 2012.
TERCER. DEROGAR les Ordenances fiscals reguladores de la taxa per utilització
privativa o l’aprofitament especial del domini públic municipal, a favor d’empreses
explotadores de serveis de telefonia mòbil, per l’exercici de 2010 i 2012.”
(L’acord acabat de reproduir, es va fer públic mitjançant la publicació d’Edicte en el
Butlletí Oficial de la Província de 4 de març de 2016).
Però el cert és que la literalitat de l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa pels
aprofitaments especials a favor d’empreses explotadores de subministraments que
afectin a la generalitat o a una part important del veïnat -publicada en el Butlletí Oficial de
la Província de data 22 de desembre de 2015- en vigor per l’exercici de 2016, pot resultar
equívoca, en especial, en els següents aspectes:
-

Pel que fa a la definició del subjecte passiu, en tant en quan no es refereix de
forma expressa a la telefonia fixa, ni exclou de forma expressa la telefonia mòbil.
Pel que fa als apartats 3 i 4 de l’article 5, dedicats a la quota tributària que,
textualment, diuen:
9
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“ 3. Les quotes d’aquesta taxa que corresponguin a Telefónica de España, SA., es
consideren englobades en la compensació en metàl·lic de periodicitat anual a què
es refereix l’apartat 1 de l’article 4t., de la Llei 15/1987, de 30 de juliol, segons la
redacció establerta per la disposició addicional vuitena de la Llei 39/1988, de 28
de desembre.
4. La compensació a la que es refereix l’apartat anterior no serà, en cap cas,
d’aplicació a les quotes meritades per les empreses participades per Telefònica de
España, SA., encara que ho siguin íntegrament, que prestin serveis de
telecomunicacions i que estan obligades al pagament, d’acord amb el que
estableix l’article 3.1 de la present ordenança.”
Tant és així, que la mercantil ”Telefónica Móviles España, SA.”, ha interposat recurs
contenciós administratiu número 115/2016, davant el Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya, contra l’Ordenança fiscal que regula la taxa pels aprofitaments especials a
favor d’empreses explotadores de subministraments que afectin a la generalitat o a una
part important del veïnat, aplicable l’exercici de 2016.
I és per això, que cal adoptar un acord que clarifiqui l’abast del fet imposable i dels
subjectes passius de l’Ordenança fiscal que regula la taxa pels aprofitaments especials a
favor d’empreses explotadores de subministraments que afectin a la generalitat o a una
part important del veïnat, aplicable l’exercici de 2016 (i posteriors, cas de no patir
modificacions). Amb aquest acord doncs, es pretén explicar la voluntat corporativa, en el
benentès que l’Ordenança aprovada no ha pretès ésser aplicable a les empreses que
ofereixen serveis de telefonia mòbil.
Atès el que disposa l’article 22.2.d) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases
del Règim Local, en relació a les atribucions d’aprovació i interpretació de les
ordenances.
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:
ACORDS
PRIMER. CLARIFICAR que el fet imposable de l’Ordenança fiscal que regula la taxa pels
aprofitaments especials a favor d’empreses explotadores de subministraments que
afectin a la generalitat o a una part important del veïnat, en vigor a partir del dia 1 de
gener de 2016, ve constituït pel gaudi de la utilització privativa o l’aprofitament especial
constituïts en sòl, subsòl o volada de les vies públiques municipals, en favor d’empreses
de subministrament d’aigua, gas, electricitat, telefonia fixa i d’altres mitjans de
comunicació diferents de la telefonia mòbil.
SEGON. CLARIFICAR que seran les empreses explotadores o prestadores dels serveis
definits en el fet imposable, les considerades com a subjectes passius de l’Ordenança
fiscal que regula la taxa pels aprofitaments especials a favor d’empreses explotadores de
subministraments que afectin a la generalitat o a una part important del veïnat, en vigor a
partir del dia 1 de gener de 2016.
TERCER. CLARIFICAR que l’apartat 4 de l’article 5 de l’Ordenança fiscal que regula la
taxa pels aprofitaments especials a favor d’empreses explotadores de subministraments
que afectin a la generalitat o a una part important del veïnat, en vigor a partir del dia 1 de
gener de 2016, es refereix a les empreses prestadores de serveis de telefonia fixa
diferents de la que resulta beneficiària en aplicació de la Llei 15/1987, de 30 de juliol.
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QUART. NOTIFICAR el present acord a la mercantil Telefónica Móviles España, SA., part
actora en el recurs contenciós administratiu número 115/2016, que se substancia davant
el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.”
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies. Hi hauria alguna intervenció? Senyor Màxim.
El Sr. Màxim Fàbregas
Gràcies, senyor alcalde. Bona nit. El nostre grup votarà a favor de la proposta perquè,
com s’ha llegit, intenta clarificar la modificació d’una ordenança que es va produir en
compliment d’una sentència que nosaltres acatem, però que no compartim.
Aquesta sentència impedirà que el Masnou rebi una compensació, que nosaltres creiem
que és justa, de les companyies subministradores de serveis que aprofiten el domini
públic local per prestar un servei utilitzant una xarxa que ocupa sòl, subsòl o volada de
les vies públiques, independentment de qui sigui el titular de la xarxa. Creiem que això és
un perjudici per al municipi i per això acatem la sentència, però diem que no la
compartim, però per complir la sentència votarem a favor de la proposta. Gràcies
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies. Hi hauria alguna intervenció més? Sí, senyora Miras.
La Sra. Sandra Miras
Sí, nosaltres votarem a favor perquè hem entès que és únicament un tema de formes.
Gràcies
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies. Doncs, si els sembla, passaríem a la votació.
Resultat: Aprovat per unanimitat absoluta per 21 vots a favor.
Votació
Els grups municipals d'ERC-AM-MES (6 regidors), CiU (5 regidors), C's (3 regidors),
CUP-PA (2 regidores), ICV-EUiA-E (2 regidors), PSC-CP (2 regidors) i PP (1 regidor) hi
voten a favor.
7. Aprovació del nomenament de persones expertes del Consell Municipal de
Promoció Econòmica
El Sr. Jaume Oliveras presenta aquest punt tot explicant:
En virtut del que diu l’article 3 del Reglament del Consell de Promoció Econòmica,
l’Alcaldia ha de proposar en el Ple, prèvia consulta amb els grups municipals, un mínim
de set i un màxim de quinze persones. Si els sembla a continuació llegeixo els noms
proposats per a aquest Consell de Promoció Econòmica en aquest Ple per part de
l’Alcaldia prèvia consulta. Serien:
El Sr. Jaume Oliveras llegeix la part resolutiva de la proposta, la qual literalment diu el
següent:
“En virtut de l’acord adoptat pel Ple Municipal de l’Ajuntament, en sessió de 19 de
novembre de 2015, s’ha aprovat el Reglament del Consell Municipal de Promoció
Econòmica.
11
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Atès que el Consell Municipal de Promoció Econòmica del Masnou és un òrgan sectorial
de participació ciutadana, amb caràcter informatiu, consultiu i assessor, en el qual les
seves competències, funcions i activitats es desenvolupen en l’àmbit del foment del
desenvolupament socioeconòmic del territori, i que té com a eixos principals la millora de
l’ocupació, la consolidació del teixit empresarial, i la dinamització turística i comercial, així
com totes aquelles iniciatives relacionades amb les entitats representatives dels sectors
comercial, de restauració, empresarial i turístic del municipi.
Atesa la voluntat de constituir-lo, cal designar els membres que n’han de formar part,
d’acord amb l’article 3 del seu reglament que indica que la composició del Consell
Municipal de Promoció Econòmica preveu, entre altres, un mínim de set i un màxim de
quinze persones de capacitat reconeguda, amb notòria vinculació o interès legítim amb la
promoció econòmica del municipi,
Atès l’article 3.1) de l’esmentat reglament, aquestes persones seran proposades per
l’alcaldia, prèvia consulta als grups municipals, i nomenades pel Ple de l’Ajuntament.
Atès l’informe emès pel tècnic de Promoció Econòmica de data 2 de maig de 2016.
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa.
En virtut de tot el que s’ha exposat, es proposa, al Ple de la corporació, l’adopció dels
acords següents:
Primer. Nomenar per un període de quatre anys, les persones membres següents:












Sr. Eduard Gisbert i Amat. Exalcalde de l’Ajuntament del Masnou.
Sr. Xavier Orfila Estrada, titular del Restaurant Orfila, del sector de la restauració.
Sr. Didac Usus i Saurí, titular de l’Hotel Torino, del sector de l’hostaleria.
Sr. Joan Casas Crosas, titular de l’empresa Casas Crosas, S.L. (Camping Masnou),
del sector de l’hostaleria.
Sr. Vicenç Pedret Clemente, titular de l’empresa Ramón Clemente, S.A. del sector
de la indústria.
Sra. Carme Fernández Saltor, titular de l’empresa Grup 8 Assessoria, del sector de
les assessories i gestories.
Sr. Jordi Bacaria Martínez, titular de l’empresa J3B3 Economics S.L., com a
empresa allotjada al Centre d’Empreses Casa del Marquès.
Sra. Maria Rosa Poch Sans, titular de l’entitat Fem Fira, del sector del comerç.
Sr. Ivan de San Nicolàs i Castejón, professional de l’assessorament a
l’emprenedoria i consultoria empresarial.
Sr. Vicenç Segarra Bernardo, titular de l’empresa Instal·lacions Segarra SL, del
sector de les empreses instal·ladores.
Sra. Lorena Bailén Garrudo, titular del comerç ANEROL, del sector del comerç.

Segon. Notificar aquesta resolució a les persones interessades.
Tercer. Publicar aquesta resolució a l’e-Tauler i al portal de transparència municipal.”
El Sr. Jaume Oliveras
Hi hauria alguna intervenció per part dels grups municipals?
La Sra. Sílvia Folch
L’aprovació i el nomenament, millor dit, d’aquestes persones que també formen part del
Consell, es dóna compliment en el reglament pel fet que ja tindrem constituït el Consell
quant a les persones que en formaran part. Bé, perquè tenen les competències d’aquesta
matèria, bé perquè són representants, com diu el reglament dels grups municipals, o bé
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perquè tenen la representació, com quan són o federats o representants d’associacions
també vinculades a la promoció econòmica. Tots ells, a la vora de vint-i-set persones,
formarem part d’aquest Consell Municipal de Promoció Econòmica i en breu, quan
estiguessin aprovats aquests nomenaments, faríem la primera constitució del consell.
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies. Doncs, si els sembla, passaríem a la seva votació.
Resultat: Aprovat per unanimitat absoluta, 21 vots a favor.
Votació
Els grups municipals d'ERC-AM-MES (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 inicial del Reglament de la segona activitat de la Policia Local
La Sra. Sílvia Folch Sánchez presenta aquest punt tot explicant:
Gràcies, senyor alcalde. Bona nit a tothom. L’article 43 de la Llei de policies locals diu,
estableix que les policies locals, bé per dictamen mèdic o bé per raó de l’edat, quan
arriben a certa edat, poden passar al servei de segona activitat, en situació de segona
activitat. I això ho ha de disposar un reglament municipal. Per aquest motiu, quan en el
passat mandat es va negociar amb sindicats l’acord de condicions, l’article número 45 ja
es va fer una previsió que en següents mandats s’elaboraria aquest reglament que
regularà de forma específica les condicions d’accés i el desenvolupament d’aquesta
segona activitat.
A la vista d’aquests dos articulats, es va constituir la mesa el 15 de desembre de 2015,
una mesa que s’ha treballat amb el personal funcionari atès que el reglament és per
treballar en segona activitat la Policia Local del Masnou. Per regla, un cop fetes aquestes
negociacions, el dia 29 d’abril del 2016, finalitzades aquestes negociacions es va aprovar
per unanimitat a la mesa. Això vol dir que les dues parts, la part sindical i la part
representant de l’Ajuntament, per unanimitat van aprovar el redactat. Aquest reglament
disposa, en regla general, quines són aquelles tasques que ha de desenvolupar un agent
de la policia en segona activitat, que de forma general es podran desenvolupar dintre del
mateix cos de la policia i, si no fos possible, també hi ha unes previsions per poder-les
prestar dintre de la corporació, però fora de les dependències de la policia. Per tot això,
es proposa al Ple de la corporació l’aprovació dels següents acords:
La Sra. Sílvia Folch Sánchez llegeix la part resolutiva de la proposta, la qual literalment
diu el següent:
“L’article 45 de l’acord de condicions laborals dels empleats públics de l’Ajuntament del
Masnou estableix que l’empleat o empleada pública podrà passar a realitzar serveis
diferents als que li corresponen, a aquest efecte s’eleborarà un reglament que regularà de
forma específica les condicions d’accés i desenvolupament de la segona activitat, i en el
que es tindrà en compte la disponibilitat de places vacants en plantilla i/o la possibilitat
d’intercanvi dins del mateix ajuntament, sempre que els serveis ho permetin, cercant la
màxima adequació als condicionaments derivats de la problemàtica de la personal
interessada.
L’article 43 de la Llei 16/1991, de 10 de juliol, de les policies locals de Catalunya estableix
que els policies locals que segons dictamen mèdic o per raó de l’edat, que en cap cas pot
ésser inferior a cinquanta-set anys, tenen disminuïda llur capacitat per a complir el servei
ordinari passen a la situació de segona activitat, d’acord amb el que disposi el reglament
municipal respectiu.
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Per regla general, els policies locals desenvolupen la segona activitat dins el mateix cos a
què pertanyen, exercint altres funcions, d’acord amb llur categoria; si això no és possible,
bé per manca de places, bé per motiu d’incapacitat pròpia, poden passar a prestar
serveis complementaris adequats a llur categoria en altres llocs de treball de la mateixa
corporació local.
El pas a la situació de segona activitat no pot representar una disminució de les
retribucions bàsiques ni del grau personal dels afectats.
A la vista d’ambdós articles el dia 15 de desembre de 2015 es va constituir la mesa de
personal funcionari per a la negociació del reglament de la segona activitat de la Policia
Local de l’Ajuntament del Masnou.
El dia 29 d’abril de 2016 han finalitzat les negociacions, aprovant-se per unanimitat de la
mesa de negociació el reglament de segona activitat de la Policia Local que es presenta a
consideració del Ple.
Vist l’informe emès pel departament de Recursos Humans i Organització.
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa.
En virtut de tot el que s’ha exposat, es proposa, al Ple de la corporació, l’adopció dels
acords següents:
Primer. Aprovar inicialment el Reglament de la segona activitat de la Policia Local,
segons el text que s’adjunta com Annex I als presents acords.
Segon. Sotmetre a informació pública el present acord i el text del reglament de la
segona activitat de la Policia Local pel termini de trenta dies hàbils, a fi que s’hi puguin
presentar al·legacions i reclamacions, mitjançant la inserció dels anuncis corresponents al
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya, a un dels mitjans de comunicació escrita diària, a la publicació “El Masnou
Viu” i al tauler d’edictes electrònic de l’Ajuntament. El termini d’informació pública
començarà a comptar a partir de l’endemà del dia de la publicació de l’anunci al BOPB.
L’expedient es podrà consultar al departament de Recursos Humans i Organització de
l’Ajuntament del Masnou, situat al passeig Prat de la Riba, 1, 08320 El Masnou
(Barcelona), de dilluns a divendres de 8:30 a 14:00 hores i al tauler d’edictes electrònic de
l’Ajuntament.
Tercer. Disposar que, si no s’hi formula cap al·legació ni reclamació durant el termini
d’informació pública i d’audiència, el Reglament de la segona activitat de la Policia Local
que ara s’aprova inicialment quedarà aprovat definitivament sense necessitat de cap
tràmit ulterior, i es procedirà directament a la seva publicació.
Quart. Traslladar el present acord a les organitzacions sindicals, a la Junta de Personal,
al Comitè d’Empresa i als empleats de l’Ajuntament del Masnou.
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies, senyora Folch. Hi hauria alguna intervenció? Senyor Suñé, endavant.
El Sr. Ernest Suñé
Moltes gràcies, bon vespre. Estem davant d’un reglament que ha quedat curt i que
avancem que no complirà les expectatives que semblava que inicialment podria complir.
Cap dels negociadors ha quedat satisfet, encara que hi hagi hagut unanimitat, cap ha
quedat satisfet.
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En primer lloc, els components de la Policia Local, perquè no els facilita la sortida envers
una segona activitat a l¡haver constatat que el que proposa aquest reglament suposa la
pèrdua d’ingressos en sortir de la policia i, per tant, no tenir cap atractiu a adherir-se a
aquesta segona activitat. És, doncs, una norma que neix sense cap valor afegit pel que
els suposa que havia de ser els seus beneficiats.
En segon lloc, el Govern tampoc, perquè la seva idea primigènia d’obligar a acollir-se a la
segona activitat en arribar a una determinada edat no ha rebut els suports que
esperaven, fet que suposa un fracàs de l’equip promotor i que es queda igual que quan
va iniciar aquest viatge.
Efectivament, el pas a la segona activitat serà voluntari i, no com pretenien en primer
moment i, a més, al no haver cap al·licient darrera la porta, cap membre de la policia local
l’obrirà.
El nostre grup lamenta l’oportunitat perduda per garantir la renovació de la plantilla de la
Policia Local del Masnou al no oferir-los al·licients perquè puguin sortir i, a més, així
rejovenir-la i, per tant, avancem que el nostre posicionament serà l’abstenció a aquesta
proposta. Gràcies
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies, senyor Suñé. Senyor Màxim Fàbregas.
El Sr. Màxim Fàbregas
Gràcies, senyor alcalde. Nosaltres votarem a favor de l’aprovació inicial del reglament,
bàsicament perquè, com s’ha comentat per part de la regidora, és fruit del consens entre
el Govern i els representants dels treballadors/es municipals. Desconeixem si les dues
parts han quedat o no satisfetes, però en tot cas ens hem d’acollir al que diuen les actes, i
les actes diuen que han estat els acords signats per unanimitat.
No obstant això, volem deixar constància, i això és un retret, una vegada més, que
l’oposició no només ha estat mantinguda al marge de la negociació, cosa que podria ser
lògica, sinó que ni tan sols ha tingut coneixement d’aquesta negociació fins al moment de
la convocatòria de la Comissió Informativa corresponent, i això és una pràctica que ja va
sent habitual per part del Govern municipal.
I també volem manifestar que considerem el Reglament una bona eina, segurament
millorable, i que estarem amatents perquè s’utilitzi, única i exclusivament, per donar
compliment a allò que es preveu a la Llei de les policies locals pel que fa referència a la
situació de “segona activitat” i perquè no s’intenti fer servir com a eina per assignar
“segones activitats” a policies locals que, sense tenir disminuïda la seva capacitat per
prestar el servei ordinari, poguessin resultar incòmodes per al Govern municipal. Gràcies
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies, senyor Màxim Fàbregas. Per part de la CUP, senyora Miras.
La Sra. Sandra Miras
L'Article 45 del conveni o acord de condicions del personal d'aquest Ajuntament parla de
la segona activitat i diu així:
«L’empleat o empleada pública podrà passar a realitzar serveis diferents als que li
corresponen, a aquest efecte s’elaborarà un reglament que regularà de forma específica
les condicions d’accés i desenvolupament de la segona activitat, i en el qual es tindrà en
compte la disponibilitat de places vacants en plantilla i/o la possibilitat d’intercanvi dins del
mateix Ajuntament, sempre que els serveis ho permetin, cercant la màxima adequació als
condicionaments derivats de la problemàtica de la persona interessada.»
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Per tant, votarem que no a la proposta perquè s'ha tingut en compte aquest article per fer
el reglament exclusiu per la policia i beneficiar així, prioritàriament, aquest sector del
personal d'aquest Ajuntament, col·lectiu, d'altra banda, que ja considerem que té molt
bones condicions laborals i salarials com per fer ara aquest greuge comparatiu envers
altres col·lectius. A més a més, aprofitem per reclamar que es tracti amb igualtat tot el
personal; perquè, si com va dir la regidora, a segons quines edats a la policia els pot
pesar l'arma, nosaltres pensem que a segons quines edats al paleta li pot pesar el morter
i la paleta i, a més, li pot fer mal l'esquena, per posar un exemple, i per posar-ne dos, a la
netejadora també li pot pesar el pal de fregar.
L'article es refereix a tots els i les empleades públiques, però vostès han decidit començar
per la policia, como no.
Ni estem d'acord amb què no es faci un reglament per a tothom igual, ja que queda clar
que per a aquest Govern hi ha treballadores de 1a i de 2a, ni estem d'acord amb el seu
contingut, sobretot quan diu que quan no hi hagi llocs de 2a activitat en el cos de la
policia local les tasques es podran dur en altres llocs de l'Ajuntament, no ens sembla bé
que la policia estigui ocupant llocs de treball pels quals, al nostre parer, s'ha de fer un
concurs públic per accedir-hi.
És veritat que la Llei de la policia local 16/91 ho recull tot això i això està a Internet, però
diu que pots tenir aquest reglament, no que aquest sigui obligatori tenir-lo.
Nosaltres tenim dues propostes: La primera és que es faci un reglament de 2a activitat
per a tot el personal alhora, i la segona és que la segona activitat de la policia s'ubiqui
dins el mateix cos de la policia. No votarem a favor de reglaments classistes i amb
desigualtats com aquestes. Gràcies
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies, senyora Miras. Senyora Folch, té la paraula.
La Sra. Sílvia Folch
Sí, gràcies senyor alcalde. Per donar una mica de resposta als diferents arguments que
s’han sentit aquesta nit. Respecte al senyor Suñé, suposo que està bastant mal informat,
perquè la voluntat d’acollir-se a aquest reglament de segona activitat va quedar palesa
des del primer moment en què en la primera proposta del primer esborrany n’hi va haver
11, es van posar sobre la taula. L’article número 1 posava i posa, des del primer
esborrany fins al desè, que el passi en aquesta situació administrativa de segona activitat
era de caràcter voluntari. I la voluntarietat vol dir que si vols t’hi apuntes i si no no t’hi
apuntes. No vol dir que t’hi podem obligar, de cap de les maneres. És cert que dintre de
la negociació es van produir diferents interpretacions sobre un altre articulat, perquè es va
considerar que el fet que l’Administració pogués iniciar d’ofici la sol·licitud de cara al
treballador, és a dir, poséssim els mitjans a l’abast del treballador perquè s’hi pogués
acollir, va haver alguna part sindical que va entendre que amb aquest inici d’actuacions
de forma d’ofici s’entenia que també hi era intrínseca l’obligatorietat. Però es va recordar,
es va matisar aquest article perquè quedés més ben redactat i es va recordar que ja el
primer. El número 1 de l’article del reglament, que és el primer i el mateix redactat des de
la versió 1 fins a la desena, el caràcter per passar en aquesta segona activitat, era de
caràcter voluntari.
Pèrdua d’ingressos. Quan un opta i accedeix a una segona activitat, és a dir, a un altre
lloc de treball que puguis desenvolupar dintre o fora del cos de la policia, assumeix que
aquell lloc on va a treballar té un sou base, té un complement de destí i aquestes dues
retribucions són les que la llei ja marca que s’han de garantir i que té el complement de
destí adient al lloc de treball que va a desenvolupar. Com que és de caràcter voluntari, el
passi, el treballador que vulgui anar a aquest lloc de treball assumeix la nova retribució,
les noves tasques, les noves funcions. Per tant, no hi ha una pèrdua d’ingressos.
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Una renovació de la plantilla? No, un reglament de segona activitat no és una renovació
de la plantilla. És el passi a una segona activitat d’un treballador que, per uns motius bé
per edat o per una condició física, no pot exercir al 100 % les feines que fins ara estava
desenvolupant. Cal recordar com ja he fet menció que a aquest reglament s’hi arriba
després d’una negociació, una negociació llarga amb els sindicats. Tots els sindicats hi
són representats i a l’acord s’hi arriba per unanimitat. La feina no ha estat fàcil, són quatre
sindicats i s’ha hagut de treballar amb ells per arribar a un únic redactat on totes les
postures es sentin còmodes. Però s’ha acordat per unanimitat, per tant és obvi que es
recull l’esperit, com a mínim, de totes les voluntats que estaven negociant a la mesa.
I una mica incidint en el mateix, el Màxim ens comentava si esperaven que en aquests
llocs de segona activitat no s’hi posés, de forma residual o discrecional, certs treballadors,
no sé si has dit perquè molestaven o no sé les paraules que has utilitzat, no les he
apuntat, no em vull equivocar, no és aquesta la voluntat. De fet, a la mesa es va treballar
molt per determinar quins eren els llocs de treball que podries arribar en segona activitat.
I la part sindical ja es va assegurar que no fossin llocs de caràcter més residuals o certs
llocs que poguessin considerar que no fossin adients a la seva formació professional. Per
tant, dintre del reglament ja es preveu, és de caràcter voluntari i, per tant, entenem que
no aquest Govern, sinó governs també posteriors, no podran abolir-se en aquest
reglament per distorsionar o per fer servir aquest reglament, que no és per un motiu per al
qual ha nascut.
Senyora Miras, no podem estar d’acord tampoc amb el seu argumentari en el qual ens
diu que amb aquest acord, amb aquest reglament discriminem part dels nostres
treballadors.
He començat dient que és la mateixa llei de policies locals la que estableix, no de
caràcter obligatori certament, però sí que estableix que les entitats municipalistes podrem
fer un reglament perquè aquest col·lectiu, arribat a certa edat o per certes deficiències,
pugui prestar un servei actiu dintre de la policia local. Per què aquest col·lectiu i no tots
els col·lectius? Bàsicament perquè tots els col·lectius no tenen les mateixes possibilitats
de moure’s dintre del mateix Ajuntament i fer diferents tasques. Només el col·lectiu de la
policia no té la facultat de fer una mobilitat dintre de departaments o fora dels
departaments per anar a treballar en una segona activitat, cosa que no li passa a una
persona que estigui fent de conserge, fent de paleta o fent de persona de neteja.
Qualsevol d’aquestes professions, prèvia una formació necessària, pot passar, sempre
que sigui personal fix dintre de l’Ajuntament, pot passar a un altre lloc de treball i això se’n
diu mobilitat. D’acord, llavors, com que tenim aquesta facultat, com que tenim aquesta
possibilitat de moure treballadors si arribés el cas, que ja ho hem fet, ja hem fet mobilitats
de persones que per la seva edat o/i característiques no han pogut continuar prestant els
seus serveis en la mateixa professió i el mateix lloc de treball i sempre que s’ha pogut
administrativament, se n’ha cursat la mobilitat.
També ens deia que no estava a favor que els policies poguessin exercir aquesta segona
activitat fora del cos de la policia. Tampoc recordo les paraules, però crec haver sentit
que deia perquè no havien fet l’oposició per a aquest lloc de treball. Els agents de la
policia són funcionaris, per tant sí que han concursat, sí que han fet un concurs oposició
per accedir a un lloc de treball dintre de l’Administració pública i, per tant, tenen el mateix
dret que qualsevol de fer aquesta mobilitat, però com que reglamentàriament no la poden
fer, a través d’aquest reglament sí que vetllem que puguin tenir els mateixos drets que la
resta de treballadors. Gràcies
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies. Senyor Suñé, breument si us plau.

17

Acta del Ple de l'Ajuntament del Masnou

Sessió núm. PLE2016000005

19 de maig de 2016

El Sr. Ernest Suñé
Sí, només perquè l’explicació que ha donat la regidora m’ha generat un dubte. A l’article
11 diu: per passar a la segona activitat per insuficiència de les aptituds psicofísiques es
preveu la creació d’un tribunal mèdic. Aquest tribunal mèdic pot fer d’ofici i pot l’alcalde
instruir i pot provocar que una persona passi a la segona activitat?
La Sra. Sílvia Folch
Crec recordar que en el mateix reglament ja ho posa. És que no el tinc a la mà, però crec
recordar que posa que no és obligatori. A l’article 1, posa que el passi en aquesta situació
administrativa és de caràcter voluntari. I a partir de l’article 1 s’expliquen diferents formes
de passi d’aquesta segona activitat. Una és per raó d’edat, és a dir, complint en aquest
moment ―diu la norma― 57 anys i l’altre és per una dificultat o una minva o una qüestió
física o psíquica. Però l’article 1 ja diu que ha de ser de caràcter voluntari.
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies. Hi ha algun aclariment més?
El Sr. Ernest Suñé
Sí, és que no m’ha respost. És a dir, a veure, la pregunta és molt simple. Hi ha un tribunal
mèdic format per tres metges que dictaminarà si la persona està capacitada per seguir o
no seguir? I aquesta decisió és vinculant? I si no ho és, quin sentit té que d’ofici s’incoï un
procediment amb tres metges que diguin que una persona no pot ser si després aquesta
persona voluntàriament li dirà, no miri, jo vull quedar-me on estic? És una pregunta, no
entenc el procediment aquest.
El Sr. Jaume Oliveras
Senyora Folch.
La Sra. Sílvia Folch
Potser no l’entén. Entenc que no l’entengui i li torno a dir que el passi a segona activitat
és de caràcter voluntari i si realment aquest senyor en un dictamen mèdic es quedés
acreditat que no reuneix els requisits, el que faríem seria, a través del servei de prevenció
de l’Ajuntament, dictaminar si és apte o no apte per al seu lloc de treball i, en tot cas,
iniciar els tràmits perquè pogués ser considerat en situació d’invalidesa; però no en una
situació de segona activitat, perquè és de caràcter voluntari.
El Sr. Ernest Suñé
O sigui que el punt C que diu, si presento una disminució que no el fa invàlid als efectes
anteriors, perquè objectivament implica una disminució de la seva capacitat per complir el
servei ordinari, en canvi no incapacita les funcions de serveis auxiliars en l’activitat. És a
dir, no pot passar a la invalidesa, però en canvi no està preparat. D’ofici el traslladarien a
fer la segona activitat o seguiria sent voluntari com diu l’article 1 d’aquest reglament? És
que a mi no em queda clar.
La Sra. Sílvia Folch
Doncs li torno a dir que és de caràcter voluntari.
El Sr. Jaume Oliveras
Bé, em sembla que ha quedat prou clar. Si també tenia l’ocasió de preguntar-ho a la
comissió informativa corresponent. Per tant, hi ha alguna intervenció més? Passaríem a
la votació d’aquest punt de l’ordre del dia.
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Resultat: Aprovat per majoria absoluta, per 17 vots a favor, 2 vots en contra i 2 vots
d’abstenció
Votació
Els grups municipals d’ERC-AM-MES (6 regidors), CiU (5 regidors), C’s (3 regidors), ICVEUiA-E (2 regidors) i PP (1 regidor) hi voten a favor.
El Grup Municipal de la CUP-PA (2 regidores) hi vota en contra.
El Grup Municipal del PSC-CP (2 regidors) s’absté.
9. Expedient de modificació de pressupost número 13/2016 per suplement i crèdit
extraordinari d'aplicacions del capítol 1
La Sra. Sílvia Folch Sánchez presenta aquest punt tot explicant:
Gràcies, senyor alcalde. El Reial decret 10/2015 estableix que s’han d’adoptar les
mesures d’ocupació en matèria d’ocupació pública i entre els quals comenta que s’ha de
fer la recuperació de la paga extra i addicional del mes de desembre de 2012. Cal
recordar que aquesta paga del desembre del 2012 va ser retirada dels empleats públics i
en aquests moments, diguem, que els la devem. Atès que en el pressupost no hi havia la
partida pressupostària adient per fer-se càrrec d’aquesta despesa, en aquesta proposta el
que es porta és una modificació de crèdit del pressupost per fer el suplement i el crèdit
extraordinari de finançament mitjançant romanent de tresoreria per a aquestes despeses
provocades pel retorn de la paga extraordinària del desembre del 2012.
La Sra. Sílvia Folch Sánchez llegeix la part resolutiva de la proposta, la qual literalment
diu el següent:
“Vistos els càlculs proposats pel departament de Recursos Humans en aplicació del Real
Decret-Llei 10/2015, d’11 de setembre, pel que es concedeixen crèdits extraordinaris i
suplements de crèdit en el pressupost de l’Estat i s’adopten altres mesures en matèria
d’ocupació pública i d’estímul a l’economia, en el seu capítol I, article 1.” Recuperació de
la paga extraordinària i addicional del mes de desembre de 2012 del personal del sector
públic´”.
Davant la necessitat de realitzar les despeses previstes anteriorment, comprovat que en
el Pressupost vigent no existeixen els crèdits suficients, de conformitat amb l’article 177
RDL 2/2004, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals.
Vist l’informe emès per l’interventor, en relació a l’expedient núm. 13/2016, de concessió
de suplement i de crèdit extraordinari finançat mitjançant romanent de tresoreria per
despeses generals.
Vist el que disposen els articles 177.2 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 i l’article 38
del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril.
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’expedient núm. 13/2016, de concessió de suplement i de crèdit
Extraordinari d’aplicacions de capítol 1 finançat mitjançant romanent de tresoreria per
despeses generals en el Pressupost Municipal per a 2016, segons el següent detall de
partides de despeses que s’especifiquen a continuació:
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INCREMENT
DESPESES

APLICACIONS PRESSUPOSTÀRIES
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13000
13000
13000
13000
13000
13000
13000
13000
13200
13200
13200
13200
13200
13200
13200
13200
13200
13200
13200
13200
13210
13210
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15000
15000
15000
15000
15000
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15000
15000
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15010
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12003
12100
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12100
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13000
13002
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12006
12100
12101
12004
12006
12100
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12001
12006
12100
12101
13000
13002
13100
13102
12004
12100
12101
12001
12100
12101
12003
12100
12101
12004
12100
12101
12001
12100
12101
13100
13102
12003
12100
12101
12004
12006
12100
12101
13000
13002

425,93
188,27
327,38
286,81
138,72
209,33
308,75
259,98
11.174,11
83,18
5.149,83
19.171,21
1.688,59
17,92
733,22
2.775,80
433,09
12,83
257,81
1.117,23
538,70
579,86
413,98
396,96
263,19
127,32
226,46
242,91
142,82
162,13
1.047,19
500,33
953,22
295,55
138,72
249,96
1.342,59
679,77
1.583,38
347,05
463,78
699,80
324,80
823,29
596,17
8,06
328,47
685,50
214,50
583,59
20

19 de maig de 2016

FINANÇAMENT

Acta del Ple de l'Ajuntament del Masnou

RH
RH
RH
RH
RH
RH
RH
RH
RH
RH
RH
RH
RH
RH
RH
RH
RH
RH
RH
RH
RH
RH
RH
RH
RH
RH
RH
RH
RH
RH
RH
RH
RH
RH
RH
RH
RH
RH
RH
RH
RH
RH
RH
RH
RH
RH
RH
RH
RH
RH
RH
RH
RH
RH
RH

15010
15010
15020
15020
15020
15020
15100
15100
15100
15100
15100
15100
15100
15100
15100
15100
15100
15100
15220
15220
16500
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17000
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24100
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13100
13102
13000
13002
13100
13102
12003
12100
12101
12000
12006
12100
12101
12001
12100
12101
13000
13002
13000
13002
13100
13102
12001
12006
12100
12101
13000
13002
13000
13002
13000
13002
13000
13002
13100
13102
13100
13102
13000
13002
13102
12003
12100
12101
12001
12100
12101
13100
13102
13000
13002
13100
13102
13000
13002

885,47
2.189,93
852,28
779,49
5.217,82
5.741,26
406,63
188,27
327,38
959,08
10,28
816,90
1.261,23
501,02
222,34
507,89
336,36
539,16
401,35
452,73
1.049,45
1.703,73
340,96
11,53
179,55
297,36
211,14
303,03
429,32
500,05
2.417,69
2.591,21
327,59
366,73
187,24
213,51
338,45
441,82
295,86
299,73
20,24
333,28
175,96
260,55
339,84
199,97
207,49
293,39
463,78
281,78
289,93
1.382,41
1.312,77
376,02
487,88
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13100
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13000
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12100
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955,36
991,52
414,77
708,82
210,26
311,51
326,18
188,27
602,74
1.358,92
1.901,00
376,02
487,86
330,70
463,75
340,96
487,86
1.231,20
1.325,54
2.824,68
3.073,00
972,21
501,03
1.003,11
363,03
176,95
296,89
393,92
910,35
339,75
401,27
49,59
52,19
740,47
752,70
351,53
407,47
293,67
138,33
314,04
353,18
525,94
341,49
525,94
369,96
766,37
453,98
11,50
222,34
765,15
326,09
169,33
294,42
1.599,72
515,83
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12003
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12004
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13000
13002
13100
13102
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1.105,63
556,13
994,64
489,47
229,66
372,54
465,80
489,87
1.365,03
366,48
257,81
192,53
330,70
169,33
294,45
483,74
206,99
286,49
438,14
257,81
747,57
640,23
338,66
664,28
393,53
231,87
674,78
338,39
303,31
1.216,45
576,16
1.105,91
1.529,35
726,46
1.206,70
357,36
418,59
818,02
161,16
194,99
922,66
1.526,09
325,02
103,14
193,15
1.135,12
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2.900,47
2.846,27
384,10
1.031,43
1.348,04
680,01
1.858,91
300,94
159,15
252,55
362,68
411,67
314,36
463,78
777,06
379,17
764,61
320,60
159,15
267,03
461,45
489,87
1.365,03
448,44
12,83
257,81
747,57
1.132,69
579,94
1.369,33
657,51
336,10
563,92
336,72
10,34
169,33
294,45
285,85
118,28
160,34
412,09
353,05
720,11
358,31
685,61
197.814,09
197.814,09

87000 Romanent per Despeses Generals

Segon.- Exposar al públic el Pressupost esmentat pel termini de quinze dies a la
Intervenció municipal de l’Ajuntament, mitjançant un edicte al BOP i a l’e-tauler de la
corporació als efectes d'examen i possibles reclamacions pels interessats així com al
portal de transparència.
Aquest acord es considerarà definitiu si no s’hi produeixen reclamacions en contra durant
el termini d’exposició pública, i entrarà en vigor en l’exercici al qual es refereix, quan
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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.”
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies, senyora Folch. Hi hauria alguna intervenció? Sí, senyor Màxim.
El Sr. Màxim Fàbregas
Bé, primer per manifestar la nostra sorpresa. Acabem de descobrir que la regidora Sílvia
Folch a les seves múltiples competències acaba d’afegir les competències d’Hisenda.
Perquè tradicionalment les modificacions de pressupost les presenta el regidor d’Hisenda.
Per tant, la felicitem per aquesta nova competència i, en conseqüència, lamentem que el
senyor Jordi Matas l’hagi perduda, ni que sigui temporalment. Dit això, nosaltres votarem
a favor de la modificació proposada i ens felicitem perquè finalment aquesta votació
permetrà donar compliment a les demandes que nosaltres hem fet de manera reiterada,
de retornar als treballadors municipals una paga que els va ser arrabassada de manera
injusta l’any 2012 per una decisió del Partit Popular, no del Govern municipal. Un retorn,
però, que nosaltres, en opinió del nostre grup, creiem que arriba massa tard. Gràcies
El Sr. Jaume Oliveras
Gràcies. Hi hauria alguna intervenció més? Senyora Folch, vol dir alguna cosa?
La Sra. Sílvia Folch
I tant. O ho diu el senyor Matas o ho dic jo, però el regidor delegat d’Hisenda és el senyor
Matas i continua sent el senyor Matas i en cap moment li he usurpat ni li penso usurpar la
seva regidoria. Simplement, com que el tema versava sobre la paga extraordinària del
capítol 1, que sí que sóc regidora de Recursos Humans, li he demanat al meu company si
podia fer les explicacions i me l’ha cedida. Gràcies
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies. Màxim, digues, vol precisar alguna qüestió?
El Sr. Màxim Fàbregas
No, agrair-li l’explicació perquè em treu del dubte que tenia, però el que passa és que
me’n genera un altre. No sé si quan debatem el pressupost de l’any 2017 i es presenti el
capítol 1, el presentarà el senyor Jordi Matas o la senyora Sílvia Folch. D’aquí a uns
mesos ho sabrem. Gràcies
El Sr. Jaume Oliveras
Doncs, si els sembla passem a la votació.
Resultat: Aprovat per unanimitat absoluta, per 21 vots a favor.
Votació
Els grups municipals d’ERC-AM-MES (6 regidors), CiU (5 regidors), C’s (3 regidors),
CUP-PA (2 regidores), ICV-EUiA-E (2 regidors), PSC-CP (2 regidors) i PP (1 regidor) hi
voten a favor.
10. Aprovació inicial de la modificació de la base 29.3 de les bases d'execució del
pressupost per a l'exercici 2016
La Sra. Noemí Condeminas presenta aquest punt tot explicant:
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Vist doncs que en data 22 d’octubre del 2015, el Ple de l’Ajuntament va aprovar aquestes
Bases d’execució del pressupost per a aquest exercici de 2016 i inclou una relació de
subvencions nominatives on, entre d’altres, hi consta la del Fons Català de Cooperació al
Desenvolupament, en concepte de suport a projectes de solidaritat i cooperació, amb una
minuta de 35.000 €, que habitualment la majoria d’entitats demanen una bestreta i se’ls hi
dóna per un import màxim del 75 %.
Vist que el Fons Català de Cooperació al Desenvolupament és una associació formada
per ajuntaments i altres administracions municipalistes, altres consells mancomunats i
que requerien el 100 % per poder executar, vist el dictamen, doncs, de la comissió
informativa i en virtut del que s’ha exposat es proposa al Ple l’adopció dels següents
acords:
La Sra. Noemí Condeminas llegeix la part resolutiva de la proposta, la qual literalment diu
el següent:
“Vist que en data 22 d’octubre de 2015, el Ple de l’Ajuntament va aprovar les Bases
d’Execució del pressupost per l’exercici 2016, i que a la base 29.5 s’inclou la relació de
subvencions nominatives on, entre d’altres n’hi consta una a favor del Fons Català de
Cooperació al Desenvolupament, en concepte de suport a projectes de solidaritat i
cooperació, i la minuta corresponent per import de 35.000 €.
Vist que a l’apartat 29.3 de les Bases d’execució del pressupost vigent s’hi contempla la
possibilitat d’admetre el pagament d’un avançament, per un import màxim del 75%.
Vist que el Fons Català de Cooperació al Desenvolupament és una associació formada
per ajuntaments i altres administracions municipalistes (diputacions, consells comarcals i
mancomunitats, que actua com a entitat col·laboradora de l’Ajuntament del Masnou en el
procés de concessió de les subvencions, segons s’estableix a l’art. 13 de la Llei 38/2003,
de 17 de novembre, general de subvencions.
Vist l’informe de la tècnica d’acció social amb data 2 de maig de 2016.
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa.
En virtut de tot el que s’ha exposat, es proposa, al Ple de la corporació, l’adopció dels
acords següents:
Primer. Aprovar inicialment la modificació de la Base 29.3 de les Bases d’execució del
pressupost 2016, en el sentit d’afegir al segon paràgraf “excepte al Fons Català de
Cooperació al Desenvolupament (FCCD) que es podrà fer el pagament a l’avançada de
fins al 100%, atesa la seva condició d’entitat col·laboradora.
Segon. Sotmetre a informació pública el present acord pel termini de quinze dies hàbils, a
fi que s’hi puguin presentar al·legacions i reclamacions, mitjançant la inserció dels
anuncis corresponents al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya, a un dels mitjans de comunicació escrita diària, a la publicació
“El Masnou Viu” i al tauler d’edictes electrònic de l’Ajuntament. El termini d’informació
pública començarà a comptar a partir de l’endemà del dia de la publicació de l’anunci al
BOPB.
L’expedient es podrà consultar al departament d’Acció Social de l’Ajuntament del
Masnou, situat a l’Edifici Roger de Flor, carrer Roger de Flor, 23, 08320 El Masnou
(Barcelona), de dilluns a divendres de 8:30 a 14:00 hores i al tauler d’edictes electrònic de
l’Ajuntament.
Tercer. Disposar que, si no s’hi formula cap al·legació ni reclamació durant el termini
d’informació pública i d’audiència, la modificació de la Base 29.3, que ara s’aprova
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inicialment, quedarà aprovada definitivament sense necessitat de cap tràmit ulterior, i es
procedirà directament a la seva publicació.”
El Sr. Jaume Oliveras
Senyor secretari, em sembla que vol fer algun aclariment.
El Sr. Secretari
Sí, m’ha fet notar l’interventor que ens hem equivocat en la proposta i on posa 30 dies,
que és el termini habitual en els reglaments, en les disposicions de caràcter general,
hauria de posar 15 dies, que és el termini en el tema de l’aprovació del pressupost.
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies per la precisió i faríem aquesta modificació tècnica. Hi hauria alguna
intervenció per part dels grups municipals? Doncs, si els sembla, passem a la seva
votació.
S’incorpora la modificació a la proposta.
Resultat: Aprovat per unanimitat absoluta, per 21 vots a favor.
Votació
Els grups municipals d’ERC-AM-MES (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.
11. Verificació del text refós de la Modificació puntual de la normativa del Pla
general d'ordenació en l'àmbit de la parcel·la delimitada pels carrers de Roger de
Llúria, Maria Canaleta, Ciutat Reial i Josep Tarradellas
El Sr. Ricard Plana presenta aquest punt tot explicant:
Gràcies, senyor alcalde. Cal recordar que en data del 14 de maig del 2015, es va aprovar
inicialment la modificació puntual del Pla general i en data del 24 de setembre del 2015
es va aprovar provisionalment i va ser tramesa a la comissió territorial d’urbanisme de
Barcelona per a la seva aprovació definitiva. En aquesta modificació, es limitava
l’aprofitament urbanístic d’aquesta parcel·la, d’acord amb la interlocutòria del Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya amb relació a la sentència dictada el 10 de desembre
del 2009 pel Tribunal Suprem. El passat desembre, la comissió territorial va concloure
que calia incorporar a la documentació presentada còpia de la sentència i de la
interlocutòria, així com d’altres documents judicials i dictàmens que l’acompanyaven. Així
també l’argumentació de la correlació entre la valoració de la indemnització i la
modificació del planejament en tramitació i alhora la justificació de l’interès públic de la
modificació proposada.
Atès que l’arquitecte municipal ha elaborat un text refós en el qual incorpora la
documentació i justificacions requerides per la comissió territorial d’urbanisme de
Barcelona i el dictamen favorable de la comissió informativa, es proposa l’adopció dels
acords següents:
El Sr. Ricard Plana llegeix la part resolutiva de la proposta, la qual literalment diu el
següent:
Examinada la documentació que es tramita en relació a la modificació puntual de la
normativa del Pla general d'ordenació en l’àmbit de la parcel·la delimitada pels carrers de
Roger de Llúria, Maria Canaleta, Ciutat Reial i Josep Tarradellas del Masnou, promoguda
per aquest Ajuntament.
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Atès que en data 14 de maig de 2015 es va aprovar inicialment la referida modificació
puntual del Pla General, i en data 24 de setembre de 2015 es va aprovar provisionalment
i va ser tramesa a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona per a la seva
aprovació definitiva.
Atès que en data 17 de desembre de 2015, la Comissió Territorial d’Urbanisme de
Barcelona va acordar suspendre la resolució de la referida modificació puntual de la
normativa del Pla general d'ordenació fins que s’aporti un text refós verificat per l’òrgan
que ha atorgat l’aprovació provisional, que incorpori els documents i justificacions
següents:
- Cal aportar còpia de la sentència de 10 de desembre de 2009 del Tribunal Suprem;
la interlocutòria del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya de 3 de maig de
2012 i la demés documentació judicial que va motivar la valoració de la
indemnització fixada, inclosos els dictàmens que consten en els procediments
judicials en ambdues instàncies judicials; i, d’acord amb aquesta documentació,
justificar i argumentar la correlació entre els fonaments judicials de la valoració de la
indemnització en relació amb la modificació del planejament i la modificació puntual
en tramitació.
- Cal justificar l’interès públic inherent a la modificació proposada, en termes de
model urbanístic el millor ajust dels nous paràmetres dins el teixit urbà que l’envolta,
d’acord amb l’article 97.1 del Text refós de la Llei d’Urbanisme.
Atès que l’arquitecte municipal ha elaborat un text refós en el qual incorpora la
documentació i justificacions requerides per la Comissió Territorial d’Urbanisme de
Barcelona.
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa.
En ús de les atribucions conferides a la Corporació Municipal, es proposa l’adopció dels
acords següents:
PRIMER.- Verificar el Text Refós de la modificació puntual de la normativa del Pla
general d'ordenació en l’àmbit de la parcel·la delimitada pels carrers de Roger de Llúria,
Maria Canaleta, Ciutat Reial i Josep Tarradellas del Masnou un cop l’arquitecte municipal
ha introduït les prescripcions contingudes en l’acord adoptat per la Comissió Territorial
d’Urbanisme de Barcelona en sessió celebrada el 17 de desembre de 2015.
SEGON.- Remetre dos exemplars degudament diligenciats del referit Text refós de la
modificació puntual de la normativa del Pla general d'ordenació en l’àmbit de la parcel·la
delimitada pels carrers de Roger de Llúria, Maria Canaleta, Ciutat Reial i Josep
Tarradellas del Masnou, als efectes de la seva verificació i la seva publicació.”
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies. Hi ha alguna intervenció? Senyor de las Heras.
El Sr. Federico de las Heras
Sí, gràcies senyor alcalde. Nosaltres ens abstindrem en aquesta votació; perquè, tal com
vam manifestar el maig del 2015, vam votar en contra d’aquesta modificació del pla. Ens
abstindrem perquè pensem que la solució que es va adoptar en el primer moment no va
ser la més adequada als interessos del municipi. I, de fet, aquesta modificació que estem
fent recull una esmena a la modificació que es va fer en el seu moment recollint el que és
el resultat de la sentència. Per tant, no entrarem en aquesta aprovació.
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El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies. Alguna intervenció més? Senyor Màxim Fàbregas.
El Sr. Màxim Fàbregas
Gràcies, senyor alcalde. Nosaltres també votarem abstenció a l’aprovació d’aquesta
verificació, tal com vam fer en les dues sessions anteriors, al maig i al setembre de l’any
passat. I ara, aquest text que per requeriment de la CUP s’ha hagut de clarificar, perquè
s’ha considerat que no estava suficientment justificat. Nosaltres creiem que, amb aquest
acord que avui s’adoptarà, finalment el text podrà ser aprovat definitivament per la
Generalitat de Catalunya i volem recordar que l’abstenció no ve motivada perquè no
compartim la proposta, sinó perquè se’ns va convidar al bateig en el moment de llençar
l’aigua sobre el cap de la criatura i en aquestes condicions el nostre grup mai donarà
suport a cap de les propostes que vinguin del Govern. Gràcies
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies. Alguna intervenció més? Doncs passaríem, si els sembla, a la votació.
Resultat: Aprovat per majoria absoluta per 18 vots a favor i 3 vots d’abstenció.
Votació
Els grups municipals d’ERC-AM-MES (6 regidors), CiU (5 regidors), C’s (3 regidors),
CUP-PA (2 regidores) i PSC-CP (2 regidors) hi voten a favor.
Els grups municipals d’ICV-EUiA-E (2 regidors) i PP (1 regidor) s’abstenen.
El Sr. Jaume Oliveras
Abans d’entrar a l’apartat de respostes i preguntes, tenim sobre la taula, tal com es va
manifestar ahir a la Junta de Portaveus, un tema d’urgència. I, si de cas, per defensar la
urgència d’aquest punt donaríem la paraula a la senyora Noemí Condeminas, endavant.
La Sra. Noemí Condeminas
Sí, la urgència vindria donada, és una resolució d’al·legacions per a l’aprovació definitiva
d’unes bases específiques dels ajuts econòmics per a l’adquisició de llibres escolars i la
urgència vindria perquè, de no fer-se en aquest plenari i passar en el proper plenari,
demoraríem un mes més tota la tramitació i, per tant, l’adquisició o concessió d’aquests
ajuts.
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies. Respecte a la urgència, hi ha alguna intervenció? Doncs, si els sembla,
passem a votar la urgència.
Relació d’assumptes que es proposen passar a la sessió del Ple fora de l’ordre del
dia i prèvia declaració d’urgència
Resolució d'al·legacions i aprovació definitiva de les Bases específiques que
regulen la concessió d'ajuts econòmics individuals per a l'adquisició de llibres
escolars i material escolar lectiu corresponents al curs 2016/2017
El president sotmet a votació la urgència de la proposta.
Resultat: Aprovada la urgència per 19 vots a favor i 2 abstencions.
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Votació:
Els grups municipals d’ERC-AM-MES (6 regidors), CiU (5 regidors), C’s (3 regidors), ICVEUiA-E (2 regidors), PSC-CP (2 regidors) i PP (1 regidor) hi voten a favor.
El Grup Municipal de la CUP-PA (2 regidores) s’absté.
La Sra. Noemí Condeminas presenta aquest punt tot explicant:
Gràcies. Com he dit, és la resolució d’aquestes al·legacions i la proposta és que el Ple de
l’Ajuntament del Masnou, en sessió ordinària celebrada el 17 de març del 2016, adopta,
entre d’altres, l’acord d’aprovació inicial de les bases específiques que regulen la
concessió d’ajuts econòmics individuals per a l’adquisició de llibres escolars i material
escolar lectiu corresponent al curs 2016/2017. L’expedient es va sotmetre a informació
pública mitjançant els anuncis corresponents, el termini de presentació d’al·legacions va
finalitzar el dia 17 de maig del 2016 i dins d’aquest termini, en data 1 de maig, el senyor
Màxim Fàbregas del Grup Municipal d’ICV-EUiA presenta un escrit d’al·legacions. Vist
l’informe tècnic de la cap d’Acció Social en data 18 de maig i en virtut del que s’ha
exposat proposem els següents acords:
La Sra. Noemí Condeminas llegeix la part resolutiva de la proposta, la qual literalment diu
el següent:
“El Ple de l’Ajuntament del Masnou, en sessió ordinària celebrada en data 17 de març de
2016, adoptà, entre d’altres, l’acord d’aprovació inicial de les Bases específiques que
regulen la concessió d’ajuts econòmics individuals per a l’adquisició de llibres escolars i
material escolars lectiu corresponents al curs 2016/2017.
L’expedient es va sotmetre a informació pública mitjançant anuncis publicats al Butlletí
Oficial de la Província de Barcelona (BOPB) de data 11 d’abril de 2016, al Diari Oficial de
la Generalitat de Catalunya (DOGC) de 7 d’abril de 2016, al diari Ara de data 12 d’abril de
2016, a la publicació El Masnou Viu del mes d’abril i a l’e-tauler i portal de transparència
de l’Ajuntament del Masnou.
El termini de presentació d’al·legacions va finalitzar el dia 17 de maig de 2016. Dins
d’aquest termini, i amb data 1 de maig de 2016, el Sr. Màxim Fàbregas del grup municipal
ICV-EUiA va presentar un escrit d’al·legacions.
Vist l’informe tècnic de la Cap d’Acció Social de data 18 de maig de 2016.
En virtut de tot el que s’ha exposat, es proposa, al Ple de la corporació, l’adopció dels
acords següents:
Primer. Desestimar les al·legacions formulades pel Sr. Màxim Fàbregas del grup
municipal ICV-EUiA en escrit presentat en data 1 de maig de 2016, en base a l’informe de
la Cap d’Acció Social de data 18 de maig de 2016.
Segon. Aprovar definitivament les Bases específiques que regulen la concessió d’ajuts
econòmics individuals per a l’adquisició de llibres i material escolar corresponents al curs
2016/2017.
Tercer. Notificar els presents acords a les persones que han comparegut durant el tràmit
d’informació pública, adjuntant còpia de l’informe de la Cap d’Acció Social de data 18 de
maig de 2016.”
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies. Hi hauria alguna intervenció? Senyor Màxim Fàbregas, té la paraula.
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El Sr. Màxim Fàbregas
Bé, nosaltres, suposo que entendran que votarem en contra de la proposta. I ho farem
perquè entenem que la negativa d’ERC i CiU a acceptar les nostres demandes perjudica
moltes famílies del Masnou. Justament a unes famílies que necessiten aquests ajuts que,
per decisió del Govern municipal, no podran aconseguir.
Voldria recordar, en primer lloc, que el nostre grup va presentar aquest recurs perquè
ERC i CiU van tramitar d’urgència les bases recorregudes i, per tant, no van donar ocasió
a que l’oposició, i més concretament el nostre grup, pogués analitzar la proposta i
presentar-hi esmenes. Unes esmenes que, com en altres ocasions semblants a aquesta,
únicament pretenen millorar, encertadament o no, la proposta del Govern.
Un cop més, ERC i CiU rebutjaran una proposta del nostre grup, que ha estat treballada
amb profunditat i que en cap cas significa més obligacions econòmiques per al municipi,
ja que l’import destinat als ajuts es manté en els 40.000 € que proposava el Govern. I el
rebuig d’ERC i CiU es basarà en un informe tècnic que, des del punt de vista polític, és
inadmissible.
No és la nostra intenció posar en qüestió la capacitat de la persona que l’ha redactat,
capacitat de la qual tenim prou constància, però creiem que l’informe ha estat elaborat de
manera precipitada, molt probablement perquè la càrrega de treball que ha de suportar la
persona que l’ha redactat és superior a la que fora lògic que hagués d’assumir.
I quan un informe es fa de manera precipitada es corre el perill de fer afirmacions poc
rigoroses, que estem segurs que no es produirien si la persona que les fa les pogués
tornar a llegir amb temps suficient. I intentaré argumentar l’afirmació anterior.
La primera de les nostres propostes demanava modificar el màxim de renda mensual de
la unitat familiar per poder optar als ajuts. Nosaltres proposàvem que l’import màxim de
renda s’establís en funció del nombre de fills i que, a diferència de la proposta del Govern
(que era de 3.000 € independentment del nombre de fills de la unitat familiar), aquest
import pogués arribar als 3.500 € en el cas de 2 fills i als 4.000 € per a les famílies amb
tres fills o més.
Doncs bé, l’informe diu que no considera adequada la proposta i afirma textualment que
“si eixamplem tant el topall d’ingressos de la unitat familiar no cal que fem una
convocatòria, podem subvencionar a tothom de manera lineal”.
Creiem que només la precipitació a l’hora de redactar aquest informe podria justificar
aquesta afirmació. Una afirmació que no se sustenta en cap anàlisi numèrica ja que, ni en
aquest apartat de l’informe ni en cap altre, apareix un sol càlcul que la justifiqui.
L’informe també intenta justificar la negativa a augmentar l’import amb l’argument que “el
topall és superior al que marquen altres administracions per a ajuts escolars, per exemple
diu la Generalitat de Catalunya. I la nostra pregunta és: I què? I què passa amb aquelles
administracions que estableixen topalls superiors? Aquestes no interessen?
I, per cert, sembla que la redactora de l’informe oblida que l’import que l’Ajuntament
destinava en convocatòries anteriors era de 3.500 € i que va ser el Govern de CiU i ERC
qui va decidir rebaixar-lo als 3.000 € actuals.
L’informe corresponent a aquest apartat acaba afegint que les famílies nombroses ja
tenen una consideració especial perquè a l’apartat de situacions familiars se’ls atorga un
punt per a aquesta circumstància. I la nostra pregunta és: són conscients, la persona
redactora de l’informe i el Govern, que per poder gaudir d’aquest “punt extra” han de
complir el requisit anterior i, per tant, els seus ingressos no podran superar els 3.000 €?
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La nostra segona proposta demanava suprimir la limitació que, per poder optar als ajuts,
s’establia per a la renda mensual per càpita de cada membre de la unitat familiar. I ho
demanem perquè creiem que no cal establir l’obligatorietat de complir dos criteris
d’ingressos i que ja és suficient amb establir un import màxim d’ingressos per al conjunt
de la unitat familiar.
L’argument de l’informe tècnic és que cal desestimar la nostra proposta perquè no la
considera adequada pels mateixos motius que en l’apartat anterior. I ens preguntem:
Quins motius? Els que fan referència a les famílies nombroses, per exemple?
La nostra tercera proposta demanava atorgar un punt a les famílies que tinguessin el cap
de la unitat familiar en situació d’atur, tal com es fa amb les famílies nombroses i les
monoparentals.
L’informe proposa rebutjar la proposta perquè diu “ja es puntuen els ingressos familiars i,
per tant, seria puntuar dues vegades una situació determinada”.
I nosaltres ens preguntem: I què passa amb les famílies nombroses i monoparentals? No
se les puntua dues vegades una situació determinada?
Nosaltres creiem que cal distingir la situació d’atur en el cas de la persona cap de la unitat
familiar com una situació familiar a tenir en compte tant o més com ho pot ser la de
família nombrosa o monoparental i lamentem que ni la persona redactora de l’informe ni
el Govern municipal comparteixin aquesta opinió.
I, finalment, nosaltres proposàvem que es modifiqués la taula que determina la puntuació
a atorgar en funció dels ingressos de les famílies.
Segons el nostre criteri, era necessari ampliar les franges proposades per aconseguir una
distribució més justa i equilibrada dels ajuts a atorgar. Aquí, per variar, l’informe també
proposa rebutjar la proposta i ho fa amb un argument erroni.
Segons l’informe, a les bases aprovades es puntuen 4 franges i al recurs se’n proposen
8, això diu l’informe. Un cop més queda de manifest la precipitació en la redacció
d’aquest informe, ja que el nostre recurs no proposa 8 franges sinó que únicament en
proposa 6.
En aquest cas, a més, afegeix que això seria complicar la gestió. I la nostra pregunta és:
des de quan es pot utilitzar l’argument de “complicar la gestió” en polítiques socials com a
argument per rebutjar una distribució més justa dels recursos?
Lamentem, doncs, un cop més, la manca de cintura del Govern municipal a l’hora
d’atendre propostes de l’oposició i, en aquest cas, el que ens sap més greu és que el
rebuig de la nostra proposta impedirà a moltes famílies necessitades del Masnou poder
optar a uns ajuts que, ben segur, necessiten. Gràcies.
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies. Hi ha alguna intervenció més? Senyora Miras.
La Sra. Sandra Miras
Sí, nosaltres hi votarem en contra perquè hem vist que, per un costat, no accepten cap de
les sis propostes d'ICV, amb algunes de les quals nosaltres a la Comissió Informativa del
mes d'abril ja coincidíem i així ho vam dir, i per l'altre costat l'informe tècnic no justifica
suficientment, per a nosaltres, aquesta negativa de no acceptar aquestes propostes.
Per altra banda, ens sentim enganyats, ja que al Ple del mes d'abril aquesta proposta va
entrar d'urgència, vam preguntar, com sempre fem, el perquè de la urgència i ens van dir
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que era perquè per al proper Ple, que estem celebrant avui, era massa tard i que no hi
havia temps de vehicular els tràmits pertinents. Ahir el regidor Ernest Suñé va preguntar
si el recurs de reposició que havia fet ICV-EUiA havia fet que la proposta arribés amb
retard i això podia afectar les famílies que podien gaudir d'aquests ajuts, i se’ns van dir
que no. Per tant, la proposta hagués pogut anar directament al Ple d'avui de manera
ordinària i no calia, el mes passat, entrar-la com a punt d'urgència. Veiem, doncs, que
caldrà vigilar aquests punts d'urgència que fan que, en el nostre cas, no tinguem temps
d'estudiar les propostes o d’esmenar-les. Gràcies
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies. Alguna intervenció més? Senyora Condeminas.
La Sra. Noemí Condeminas
Sí, mira, començo pel final. Si l’haguéssim portat al Ple d’avui haguéssim tingut trenta
dies més per endavant. Per tant, sí, allargàvem, m’explico, Sandra? Ho dic perquè has fet
la reflexió... podíeu esperar a aquest, però si esperàvem a aquest teníem tot el període
d’al·legacions, n’hi hagin o no n’hi hagin, eren trenta dies com a mínim passat aquest. Per
tant, bé, hi ha hagut al·legacions amb tot el dret del món, només faltaria, però encara que
no n’hi haguessin sigut, si passava a aquest Ple allargàvem trenta dies. Per tant, la
urgència estava justificada.
Respecte al senyor Màxim Fàbregas, la veritat és que ha dit moltes coses, les va dir el
mes passat, jo li vaig fer tota l’explicació el mes passat, no m’importa tornar a repetir. No
li diré gran cosa més. És un criteri totalment polític, evidentment, i som partits diferents i
tenim maneres de veure diferents. Nosaltres seguim defensant que creiem que 3.000 €
mensuals o més de 3.000 € mensuals, les famílies han de poder sufragar les despeses
de llibres escolars. Que no són incompatibles, i això és molt important amb altres
subvencions, és a dir, que recordem, que hi ha molta gent que demana la subvenció
municipal més la subvenció estatal o de la Generalitat. I, per tant, poden aconseguir el
100 % i, fins i tot, més del que els puguin costar els llibres. I això és una reflexió que
també hem de fer. I, per tant, que hem de veure com canalitzar i com no malbaratar i, per
tant, creiem que el topall de 3.000 és suficient per a nosaltres. Vostè diu que nosaltres no
portem, ara no ho diré correctament, estudis que ho fonamentin. Vostès tampoc me’n
porten dient que se’ns queden 4.000 famílies o les famílies que siguin i, per tant, hem
d’augmentar el topall. Sí que treballem amb els números que tenim a Serveis Socials. I a
actualment, coincidim tant políticament com tècnicament. No entraré a valorar el fet que
vostè digui que la tècnica que ha fet aquest informe és de gran vàlua, però que ha estat
poc rigorosa, perquè considero que ha estat totalment desafortunat. Gràcies.
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies. Hi hauria alguna intervenció? Breument, si us plau.
El Sr. Màxim Fàbregas
Ja no és la primera vegada que vostè considera que les meves intervencions són
desafortunades. Comença a ser un hàbit i, per tant, tampoc no li tindré en compte.
Respecte a la reflexió que vostè ha dit de fer en el sentit que hi podria haver famílies que
podrien aconseguir un import superior al cost efectiu dels llibres, ho té molt fàcil
l’Ajuntament. I ho té molt fàcil. És posar a les bases una condició dient que en cap cas
podrà superar aquest import i que, a més a més, ha de justificar ―que això em sembla
que ja hi consta― si rep ajuts per part d’altres administracions.
I respecte al tema de la funcionària, hauria d’entomar vostè, com a regidora, i el Govern,
en general, l’argument que jo he posat damunt la taula, i és que possiblement aquesta
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manca de rigor ve justificada perquè ha de tocar massa tecles i només té deu dits per
tocar-les. I valdria la pena que en fessin una reflexió. Gràcies
El Sr. Jaume Oliveras
Senyora Condeminas, té la paraula. Jo, només, si se’m permet una reflexió. No estem en
el Ple municipal per jutjar la tasca que facin els nostres treballadors públics, perquè em
sembla que es prou digne i justificada la seva bona tasca que fan a l’Ajuntament. Es pot
estar d’acord o no amb les decisions, però no fem aquí un judici sobre un informe tècnic
fet per un tècnic, que crec que no és correcte. Gràcies. Doncs, si us sembla passaríem a
la seva votació.
Resultat: Aprovat per majoria absoluta per 13 vots a favor, 4 vots en contra i 4 vots
d’abstenció.
Votació
Els grups municipals d’ERC-AM-MES (6 regidors), CiU (5 regidors) i PSC-CP (2 regidors)
hi voten a favor.
Els grups municipals de la CUP-PA (2 regidores) i ICV-EUiA-E (2 regidors) hi voten en
contra.
Els grups municipals de C’s (3 regidors) i PP (1 regidor) s’abstenen.
12. Contesta de l'Equip de Govern als suggeriments i les preguntes de la sessió
anterior
El Sr. Jaume Oliveras
Per part de l’Equip de Govern, hi hauria alguna resposta pendent per efectuar avui en
aquest Ple? Algun regidor o regidora té alguna resposta? Senyor Quim Fàbregas, té la
paraula.
El Sr. Joaquim Fàbregas
Gràcies, alcalde. Per donar resposta o ampliar la informació a una pregunta feta pel
senyor Francisco Avilés en relació amb el nombre de contractes que té l’Ajuntament en
concepte de manteniment d’ascensors, escales mecàniques, muntacàrregues, etc.
Vull informar-lo que fins l’any 2015, l’Ajuntament tenia cinc contractes diferents de
manteniment d’ascensors, escales mecàniques i muntacàrregues que, aprofitant que la
majoria finalitzaven a finals del 2015, es va fer un concurs públic que va guanyar
l’empresa CONE, en referència als cinc contractes que teníem fins llavors. Cal dir que n’hi
havia un que tenia els ascensors de Roger de Flor, Casa de la Vila, Vienesos, les
escoles, els casals d’avis, l’arxiu i la plaça Llibertat. Després, hi havia un segon contracte
que tenia la Casa del Marquès i l’edifici centre, un tercer contracte que tenia Casa de
Cultura; un altre, Ca n’Humet i el cinquè contracte tenia el poliesportiu. Vull comentar que
arran d’aquest concurs que es va fer, vam aconseguir passar la despesa del 2015, que
era de 31.263 €, a 21.480 €. Per tant, vam estalviar aproximadament un terç dels costos
que teníem anualment de manteniment d’ascensors.
També vull informar-lo que dins l’adjudicació es preveien tota una sèrie de millores que
s’han d’implantar durant el primer any de contractes. En cito dues: una era posar llums
leds a tots els ascensors municipals i una segona millora era posar dos aturadors
automàtics a dues escales de l’edifici centre, escales mecàniques. Finalment, cal
comentar que la vigència del contracte que tenim actualment és de dos anys prorrogable
per dos anys més successivament i que va entrar en vigor el dia 16 de març, aquest
contracte.
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El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies. No hi ha cap altra resposta, no? Doncs passem a l’apartat de preguntes a
l’Equip de Govern.
13. Suggeriments i preguntes adreçats a l'Equip de Govern
El Sr. Federico de las Heras
Gràcies, senyor alcalde. Tinc algunes preguntes i alguns suggeriments. El primer
suggeriment és per tornar-li a recordar, senyor alcalde, que està incomplint la llei de
banderes. Ho sap molt bé, perquè li ho recordo cada Ple, perquè no se n’oblidi, amb la
qual cosa el convido a complir la llei, posar la bandera on correspon i tots contents. Tan
fàcil com això.
En segon lloc, també va sobre banderes. Vaig fer una pregunta a l’altre Ple sobre les
banderes, que s’estaven penjant estelades per tot el municipi, als fanals. És clar, ja em va
contestar que vostès no en són responsables i no en saben res, però que no en sàpiguen
res no vol dir que no en siguin responsables. Com a Ajuntament han de vetllar per tot el
mobiliari públic. Llavors, el que sí que li demanaria és que vigili els nostres fanals, que
multi, si cal, si algú hi puja i penja coses que no pertoquen en mobiliari públic i que el
respectin. Més que res a vostè, com a alcalde, li demanaria que el faci respectar i qui les
ha penjat, si cal, se’l multa i, mentrestant, l’Ajuntament, doncs, que d’ofici les tregui i
després, si cal, que reclami a qui hagi de reclamar. Bé, que les juntes de govern local
aproven algunes actuacions per fer actuacions municipals de neteja o actuacions a cases
per brutícia, per necessitat s’han de fer coses, doncs també les poden fer en el mobiliari i
és la seva obligació i li demanaria que s’ho prengui com un suggeriment a complir el més
aviat possible.
Després, també, m’han comentat uns veïns, jo no sóc usuari del tren d’Ocata de les 9.30,
però cap a aquesta hora sembla que les taquilles les tanquen i no poden expedir bitllets i
queda una situació, no sé si és l’estona que va a esmorzar l’operari que tenen les
taquilles o què, però queda una mica desemparat en aquell horari l’atenció al viatger.
És per veure si es pot fer alguna gestió amb la RENFE o amb qui ho gestioni, per veure si
poden cobrir els espais, no sé si és de l’esmorzar o què, però m’han dit que cap a les
9.30 i durant una estona queda desatesa l’atenció per a la venda de bitllets.
Després, també, em comentaven uns veïns que, després d’aquests tres dies de festa, les
platges estaven brutes. Jo no sé si la neteja està complint les expectatives, almenys a la
platja, i no sé si han detectat si això ha estat així. M’agradaria que m’ho poguessin
verificar, si és que hi ha hagut algun servei que no ha funcionat adequadament durant
aquests tres dies que hem tingut de pont.
Després, teníem un dubte. Vaig estar revisant l’oposició, les bases per al nou gerent que
tenim a l’Ajuntament, i se m’han plantejat una sèrie de preguntes, tant sobre les bases
com per l’adjudicació de la plaça, i voldria que m’ho poguessin aclarir.
La primera pregunta és entre les bases, per accedir-hi, trobo unes bases normals, es
demana el nivell C o superior o prova de coneixements. Voldria preguntar si això vol dir
que el nivell C és requisit indispensable o és substitutori de la prova de coneixements. Ho
dic perquè en altres bases que es fan aquí a l’Ajuntament per diverses places de diversos
tècnics de diverses àrees, a la majoria d’àrees, que tenen caràcter tècnic o tècnics
mitjans o superiors, es demana només nivell C. Aquí posava nivell C o superior o prova
de coneixements. Si prova és substitutiu del nivell C, voldria saber en què consisteix la
prova i qui l’avalua i qui la fa. I si té les aptituds i els coneixements com per fer-ho.
També he vist que en altres bases d’altres places, digues-li de monitors de piscines, crec
que es demanava el nivell B, per a places de peons es demanava el nivell A, però en tots
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els nivells tècnics es demana el nivell C, excepte en aquest, i se m’ha plantejat aquest
dubte.
Després, també llegides les bases, penso que són normals, i per una plaça remunerada
amb 61.416,19 € l’any, que és una remuneració que no és menor, és una remuneració
que pot ser atractiva, penso que per a molta gent que s’hi pugui presentar. M’ha sorprès
que únicament es presentés un sol candidat. És clar, miro altres bases per a altres llocs, i
es presenta bastant més gent. Teòricament hauríem de dir, quan més alt sigui el perfil,
doncs, lògicament hi pot haver més competència i hi pot haver més interessats en la
presentació, i no ha estat així. Tampoc es demanava un doctorat o uns coneixements
molt específics, que fes que molt pocs perfils poguessin reunir els requisits per presentarse. La meva pregunta és: no hi ha hagut més interessats? Pregunto. Perquè és sorpresiu
que només s’hagi presentat una persona, ningú més va demanar informació? Com a
mínim per saber-ho, sobre aquesta plaça. No és estrany que només es presenti un sol
candidat?
Després, tenia una altra pregunta sobre la puntuació assignada a la plaça, eren dues
parts a la puntuació. La primera part és sobre mèrits. Els mèrits puntuaven, si no
m’equivoco, 20 punts i després hi ha una segona part, que és sobre l’entrevista al
candidat que puntuava, crec que eren uns 5 punts. Llavors, per poder passar de la
primera fase a la segona es demanava un mínim de 10 punts, però és clar, si es presenta
un sol candidat, doncs, ja no té massa sentit que passant dels 10 punts de fet es faci la
segona part. Perquè, teòricament, llevat que siguin les dues parts necessàries per poder
accedir a la plaça i aprovar-les per separat. Aleshores, hi ha una entrevista al candidat.
Llavors, l’entrevista, entenc, també que per un càrrec de qualificació com és el gerent
d’aquest Ajuntament, entenc que s’ha de fer, suposo, per gent de perfils iguals o
superiors al càrrec al qual s’està entrevistant. Llavors, m’agradaria saber quins perfils de
persones són els que han fet l’entrevista per dirimir la qualificació que surt fruit de
l’entrevista. Quins perfils tenen? Si són perfils superiors a l’entrevistat? Com teòricament
s’esperaria d’això o perfils que, col·legiadament, ho puguin ser per poder decidir la
qualificació en aquesta fase de puntuació.
Bé, com que aquesta situació l’he vist una mica estranya, de fet, que es presenti només
un candidat i aquest candidat és el que sigui com a gerent municipal, voldria una còpia
del registre de les publicacions realitzades per a l’oferta de plaça, els terminis que han
tingut entre la publicació i el tancament de la convocatòria; perquè, de fet, que s’hagi
presentat una sola persona, repeteixo, continua sent o és una mica complicat, costa
d’entendre.
Llavors, també voldria saber si la plaça que deixa el candidat, ja que és funcionari
d’aquest Ajuntament, serà ocupada per alguna altra persona. Per què ho pregunto?
Perquè voldria saber si aquest moviment de la selecció d’un gerent ens fa que ocupem la
seva plaça amb una altra persona. Voldria saber el cost total net, si el té, en forma de
salari brut i per cost de l’Ajuntament d’aquesta persona. És a dir, posem una persona com
a gerent i deixa una altra plaça, si la reemplacem en total aquesta maniobra d’entrada i
sortida si ens representa un cost per l’Ajuntament i, si és així, voldria saber quin cost
anyal ens suposarà. Gràcies
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies. Senyora González, alguna pregunta?
La Sra. Mònica González
Gràcies, senyor alcalde. Bona nit a tothom. Recullo una pregunta que vaig fer al Ple
municipal del mes d’abril. On no em van aclarir els dubtes que jo tenia i en aquest cas,
doncs, adreço aquesta consulta a la senyora Noemí Condeminas. Li faré entrega, al
secretari, del full de les preguntes i, bé, ja m’ho contestarà quan sigui oportú. És en
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relació amb un projecte que està en marxa, que s’està elaborant, que és el punt solidari
magatzem d’aliments i les qüestions són les següents:
Quines entitats han estat convocades per formar part del projecte de punt solidari
magatzem únic d’aliments? Quin espai o espais s’han pensat destinar a aquesta activitat?
Qui farà la gestió d’aquest servei? Quins avantatges o inconvenients té aquesta
proposta? Com està vinculat aquest projecte als convenis de les entitats que hi poguessin
participar? Quin propòsit té er aquest equipament nou? I qui serà el responsable d’aquest
servei? Moltes gràcies, això és tot.
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies, senyora González. Senyor Suñé, té alguna pregunta?
El Sr. Ernest Suñé
Bona nit. Abans de res, vull agrair les respostes que m’han fet arribar els membres de
l’Equip de Govern. Vull destacar, però, la resposta de la Sra. Folch respecte a les
estadístiques de la Policia. Destacar-la en negatiu, és clar, ja que, a més de divagar, diu, i
llegeixo literalment: “Actualment el programa de gestió propi de la Policia Local no permet
l’explotació de dades estadístiques”. Vol dir que les persones responsables d’aquest
Regidoria els darrers onze anys han estat mentint al plenari quan presentaven dades
estadístiques? No vulgui prendre el pèl a les persones d’aquest consistori, si us plau.
Tal vegada no recorda que conec perfectament les possibilitat del sistema informàtic de la
Policia Local i li ben asseguro que permet extreure totes les dades estadístiques dels
serveis realitzats per la Policia Local, ja que existeix una codificació interna que manté les
dades categoritzades segons la tipologia del servei.
És evident que a les dades del sistema de la Policia Local mancarà aquella informació
pròpia de mossos d’esquadra; però, tal com diu a la seva resposta, les podem consultar
al Servei d’Informació Policial (SIP) al qual té accés la nostra policia des de la signatura
del conveni de col·laboració de l’any 2004, si no recordo malament.
Tampoc no diu la veritat respecte als quadrants de servei. La regidora diu “no podem
oferir-li la comparativa del 2013 respecte al 2014, pel que fa al nombre d'efectius, perquè
el programa de gestió Corbeta que disposen a l'actualitat a la Policia Local no la genera
automàticament".
Els quadrants anuals es troben gravats al servidor Corbeta i només cal imprimir-los, com
ha fet amb els del 2013; però, a més, cal fer-ho amb les incidències reals, ja que el
quadrant que aporta no es correspon amb el quadrant final de l’any, ja que no incorpora
cap de les incidències que es produeixen al llarg d’un any, que són moltes.
I la informació respecte a les hores extraordinàries és esbiaixada, atès que si és cert que
es fan menys hores també es cert que es treballa menys al bescanviar treball per festes.
Miri, amb el nou quadrant de servei hi ha menys agents i, per tant, el municipi està més
desprotegit, i l’evidència principal és que amb el mateix nombre d’efectius, a l’haver
promogut una reducció de la jornada de més de 110 hores per agent, es treballa menys.
Per tot això demanem:
- Còpia impresa dels quadrants de servei de la Policia local dels anys 2013, 2014 i 2015
amb totes les incidències de personal.
- Relació exhaustiva de l’absentisme laboral de la policia dels anys 2013, 2014 i 2015 així
com les seves causes (baixes laborals, permisos, indisposicions, etc.)
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- Dies de compensació per serveis extraordinaris realitzats des de la signatura del
conveni per any, agent i mes.
El Sr. Jaume Oliveras
Alguna pregunta més?
El Sr. Ernest Suñé
Sí, sí, en tinc més, senyor alcalde. Gràcies, gràcies per la seva... gràcies, estic prenent
aire.
El Masnou està patint la crisi dels “fets puntuals i fortuïts”. Si darrerament la seguretat al
Masnou ha fet una davallada a tot el municipi, però especialment al Port Esportiu. Hem
sabut que un jove va patir una pallissa recentment al Port Esportiu, fet titllat com a
puntual i fortuït per la regidora de Seguretat Ciutadana; aquesta regidora que no té
estadístiques i, per tant, no sap què passa al seu poble i no pot comparar.
El Sr. Jaume Oliveras
Li demano una mica de respecte, senyor Suñé, i una mica de coherència amb les seves
paraules també.
El Sr. Ernest Suñé
Gràcies, sí, aquest fet “puntual i fortuït” se suma a altres fets, segurament també puntuals
i fortuïts per a la regidora, com l’accident de la setmana passada d’un turisme contra el
mur d’entrada o el d’ahir al vespre d’un turisme, que ha destrossat completament la
terrassa del restaurant El Salero del Port, tots ells protagonitzats per conductors ebris i
amb taxes d’alcoholèmia que freguen... per no dir que són delictives. Baralles, consum de
droga, abús de l’alcohol, accidents...
Aquests fets puntuals i fortuïts, que sembla que mantenen una constant en el temps, ens
amoïnen, mes si no es destinen els agents suficients per a la vigilància i control del
Masnou.
Exigeixo al Govern del Masnou que es posi a treballar en aquest sentit, perquè aquest
darrer any ha empitjorat, i molt, el servei de vigilància a la nostra vila, abans que els “fets
puntuals i fortuïts” ens comencin a ofegar.
Una pregunta més només, senyor alcalde. Hem detectat una certa mancança de llum a
determinats espais públics, de pública concurrència, quan arriba el vespre. Parlem, per
exemple, de la plaça d’Ocata, on la foscor envaeix la plaça i els voltants de forma
lúgubre. Voldríem que el Govern estudiés la possibilitat de posar-hi dos focus sobre els
espais municipals per garantir major visibilitat i evitar els punts foscos, tal com passa ara.
I, ara, sí que he acabat.
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies, hi ha alguna pregunta per part del Grup d’ICV, senyora Crespo?
La Sra. Elena Crespo
Gràcies, senyor alcalde. Bona nit a tothom. Primer, una pregunta a la regidora d’Igualtat i
d’Infància, senyora Blanch. Hem tingut notícies que el Govern té perspectives
d’externalitzar a través d’una empresa de serveis de gestió del CIRD, el Centre
d’Informació i Recursos per les Dones. Voldríem saber si això és cert? Per quins motius
s’ha pres aquesta decisió i a partir de quina data serà efectiva?
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També, a la mateixa regidora, comentar-li que fa uns mesos jo li vaig preguntar en aquest
Ple si l’Ajuntament, si l’Equip de Govern, apostava per tenir la zona de jocs compartits
comunitaris al parc de Països Catalanes, que va ser una activitat molt engrescadora per
al veïnat d’aquella zona. Em va comentar que sí, que s’havia de tornar a reformular, que
en principi la farien només en aquell parc, però que si l’experiència funcionava no
descartaven exportar l’experiència a altres parcs infantils de la població. Semblava que
era una cosa senzilla i ràpida de resoldre, però jo li pregunto: Què passa? Fa mesos que
aquest tema havia d’estar ja embastat i no en tenim coneixement.
Al senyor Quim Fàbregas, de Manteniment, voldria fer-li una pregunta. Hem tingut
constància que el Poliesportiu ha hagut de parar en alguns moments puntuals cursos o
activitats per problemes tècnics en les instal·lacions. Voldríem saber quants dies i quines
activitats s’han hagut de suspendre? I si hi ha hagut alguna queixa per part dels usuaris
de la piscina, em sembla, en concret.
I, a la senyora Tallada, la regidora de Cultura, comentar-li que hem estat coneixedors
d’una iniciativa ciutadana de recollida de signatures per demanar a l’Ajuntament que es
reconsideri la instal·lació de la fira d’atraccions per la Festa Major. Volíem saber si són
coneixedors, com a Govern, d’aquesta iniciativa? I quin és el seu posicionament al
respecte?
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies, senyora Crespo. Senyor Màxim Fàbregas, té la paraula.
Es copien literalment les preguntes lliurades al senyor secretari, de les quals el senyor
Màxim Fàbregas només llegeix les números 2 i 6.
El Sr. Màxim Fàbregas
Gràcies senyor alcalde.
1. En resposta a una pregunta feta el mes de març en relació amb la situació del
planejament del sector de l’Estampadora, el regidor responsable ens informà que s’havia
sol·licitat suport tècnic a la DIBA per a la redacció de la modificació del PG en l’àmbit
esmentat, però que encara no tenien resposta. Voldríem saber si la resposta ja ha arribat
i, en cas afirmatiu, quins són els terminis previstos per a la realització d’aquesta actuació.
2. El nostre grup té la sensació que les obres d’urbanització del Parc Vallmora no s’estan
desenvolupant al ritme necessari. En resposta a una pregunta efectuada el passat mes
de març, el regidor responsable ens informà que la nova empresa hauria de sol·licitar una
pròrroga per acabar les obres. Voldríem saber si la pròrroga ja ha estat demanada i
concedida i, en aquest cas, quin és el nou termini previst per a la fi d’unes obres que
haurien d’haver acabat el mes passat.
3. Volem saber quines són les raons per les quals encara no s’ha donat resposta a les
instàncies presentades el 28 de setembre de 2015 i el 8 de març de 2016 per un ciutadà
del Masnou sol·licitant reunir-se amb la regidora Sra. Silvia Folch i l’alcalde, el Sr. Jaume
Oliveras. Demanem que es doni resposta a aquestes instàncies al més aviat possible i
que, de mutu acord amb la persona sol·licitant, es fixi una data per mantenir la reunió
demanada.
4. En el Ple del mes de juliol de 2015, i en relació amb l’estat de les plantacions que es
van realitzar al Parc Vallmora en aplicació d’un programa conjunt entre l’Ajuntament i les
escoles del nostre municipi, vaig demanar al Govern un informe exhaustiu que analitzés
l’estat de les diferents espècies que s’hi van plantar, que posés de manifest les raons per
les quals una part important ja estaven mortes i que, si esqueia, plantegés les possibles
responsabilitats a demanar per la situació actual d’aquestes plantacions. En la resposta
rebuda el 22 de setembre s’informa que, des del 25 de maig de 2015, la responsabilitat
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del manteniment dels pins es va traspassar al Departament de Manteniment i que
aquesta nova responsabilitat hauria d’haver suposat també un increment del personal
destinat al manteniment de jardineria, però que no havia estat així. També s’afirma que
es va informar l’empresa encarregada del servei de jardineria de la responsabilitat de
mantenir les plantacions de pins i que, en els mesos següents, es van produir un seguit
de decisions que tenien una característica comuna: reduir les despeses a afrontar i
descartar, per manca de temps, el reg dels arbres petits (suposem que són els que es
van plantar amb la col·laboració dels escolars del Masnou). Després de fer un parell
d’afirmacions en relació amb els percentatges de baixes que s’acostumen a produir, com
a conclusió s’afirma que “el bosc que es va plantar durant el mes de març de 2014 va
creixent de manera ‘autosuficient’ després del període d’implantació i que el nombre de
baixes que en la data de l’informe s’havien produït entrava dins els marges que acostuma
a haver en plantacions d’aquest tipus”. Han passat ja 8 mesos des de la redacció de
l’informe esmentat i algunes de les famílies dels infants que van participar en el projecte
s’exclamen per l’estat actual de la plantació. Per això, i per tal de disposar d’una
informació precisa al respecte, preguntem al Govern:
a) Quants arbres de cada espècie es van plantar, tant pel que respecta als que es van
encarregar a una empresa de jardineria especialitzada com els que es van plantar
mitjançant jornades de plantació popular amb infants de les escoles del Masnou i avis
dels casals de la gent gran.
b) Quin és el valor desglossat dels arbres que es van plantar per cadascun dels dos
procediments?
c) Quin és el cost estimat, incloent-hi mà d’obra i materials de cadascuna de les
plantacions efectuades?
d) Quants arbres de cada espècie de les plantades sobreviuen a dia d’avui?
e) Quin seria el valor estimat de reposició dels arbres que, per diferents raons, no han
sobreviscut a les plantacions inicials?
f) Quines són les raons que es considera que han provocat les baixes que s’han produït?
g) Considera l’Equip de Govern que l’empresa encarregada del servei de jardineria té
alguna responsabilitat al respecte?
h) Creu l’Equip de Govern que les obres d’urbanització del Parc Vallmora han pogut
contribuir a l’augment en el nombre de baixes? I, si així fos, pensa el Govern demanar
responsabilitat a l’empresa encarregada de la urbanització?
i) Té prevista el Govern alguna acció per tal de restituir en la seva totalitat o en part els
exemplars desapareguts?
5. Hem tingut coneixement que, per part d’un grup de veïns i veïnes del Masnou, s’estan
recollint signatures per demanar que tornin al Masnou les atraccions de firaires que, fins
fa uns anys, s’hi instal·laven per a la Festa Major. Demanem al Govern que es reuneixi
amb les persones promotores d’aquesta recollida de signatures per escoltar les seves
demandes i que, posteriorment, estudiï les diferents possibilitats per tal de prendre una
decisió al respecte.
6. D’aquí a una estona debatrem una moció en la qual parlarem d’emergència
habitacional i en la qual s’exigirà al Govern de la Generalitat que utilitzi els recursos de
què disposa per fer front a aquest problema. El nostre Grup creu que, en el mateix sentit,
és adient exigir al Govern municipal del Masnou que no es quedi al marge en la recerca
de solucions i, per això, li preguntem en quin estat es troben els projectes de construcció
d’habitatges en l’antic solar de la caserna de la guàrdia civil i en el solar situat a la cruïlla
dels c/ Olivé Gumà i Joan XXIII. Recordem que, en aquest darrer cas, existeix un conveni
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signat entre l’Ajuntament del Masnou i la Generalitat de Catalunya per construir-hi 36
habitatges de lloguer social, destinats, en principi, a la gent gran. Gràcies
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies, senyor Màxim Fàbregas. Senyora Miras
La Sra. Sandra Miras
Sí, nosaltres volem fer un repàs de les preguntes que va fer la meva companya, la Laia, i
de les respostes que s’han donat en referència al Protocol Serveis Socials i en referència
a qüestions d’habitatge. Les respostes que hem rebut han estat que:
Els Serveis Socials van crear a finals de l’any 2014 el “Protocol municipal d’actuació
davant de les situacions de risc de pèrdua d’habitatge”.
I preguntem: Com és que no s’ha actualitzat el protocol per incorporar les noves mesures
que es deriven de la Llei 24/2015, aprovada l’agost de 2015 pel Parlament de Catalunya?
Ens diu a la resposta que:
El protocol s’estructura en dues parts:
- A la fase de prevenció de situacions de pèrdua d’habitatge, en els casos en què les
persones o famílies tenen expedient als Serveis Socials bàsics i que intenta,
bàsicament, evitar la situació de desnonament.
La nostra pregunta, la nova pregunta que tenim és que ens agradaria saber en què
consisteix tal prevenció, ja que a la resposta no ens ho explica. Ens preguntem si és que
s’ofereix assistència jurídica? Si és que hi ha mediació amb les entitats bancàries o
propietaris en el cas dels lloguers?
Ens diu també que:
A la fase d’actuació que es dóna quan ja hi ha iniciat el procediment judicial, hi ha
sentència ferma o resolució judicial que dóna lloc al llançament i la família no ha acudit
als Serveis Socials. Llavors, el Departament d’Acció Social (Serveis Socials i Oficina
Local d’Habitatge) i la Policia Local actuen de forma coordinada per:
Cal contactar de forma immediat amb la persona o família afectada per procedir a
comprovar si encara resideix al domicili citat (en la majoria dels casos els afectats ja
han marxat del domicili).
Bé, ens preguntem també que si ja han marxat del domicili sembla que la fase de
prevenció no s’ha realitzat amb gaire èxit. Com que no sabem en què consisteix aquesta
fase de prevenció, que era una de les nostres primeres preguntes, ens costa valorar si
aquesta fase està sent inadequada o està sent insuficient...
Ens diu també a les respostes:
- En cas que l’afectat encara resideixi al domicili, la Policia local i els Serveis Socials
municipals assisteixen a la Comissió Judicial, amb informe de risc i es força la pròrroga
de desnonament.
- Aturat temporalment el procés de desnonament, els Serveis Socials realitzaran el
seguiment i les gestions necessàries amb la família per aconseguir un nou domicili o
un acord amb el propietari.
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- Paral·lelament s’activaran els diferents recursos socials i econòmics de les diferents
administracions per assegurar el dret a l’habitatge dels ciutadans del Masnou (recerca
d’habitatge públic mitjançant la Mesa d’Emergència, gestionat de forma conjunta amb
l’Oficina Local d’Habitatge, ajusta de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya per pèrdua
d’habitatge, ajuts socials municipals, assistència jurídica gratuïta, etc.)
D'acord, fins aquí aquesta resposta bé. Però el procediment en si sembla adequat,
excepte per un “petit” detall: els Serveis Socials municipals no poden oferir alternativa
habitacional, perquè no s’ha fet cap gestió per recuperar pisos buits dels bancs o de
grans tenidors (Solvia...) i els pisos que actualment són propietat de l’Ajuntament s’estan
posant a la venda (ho trobem a la resposta a la pregunta que va fer el regidor Màxim
Fàbregas, crec que va ser al Ple passat). Sembla, com a mínim, cínic, per no dir hipòcrita,
que es realitzin “gestions necessàries” o que “s’activaran els diferents recursos socials”,
entre els quals enumera “recerca d’habitatge públic” mentre no només no es fa res per
disposar d’un parc públic d’habitatge social, sinó que s’estan venent els pocs de què
disposem.
Referent als pisos buits, ens diuen a la resposta que s’estan seguint els tràmits
administratius pertinents per garantir arribar a un bon port en el procediment final.
“Tràmits administratius pertinents”? Aquesta resposta a nosaltres ens sembla que toca el
violí...
Fa dues setmanes ens van enviar cartes a les entitats bancàries que, això forma part de
la seva resposta, ens consten segons l’Agència de l’Habitatge de Catalunya com a
tenidores de pisos buits. Estem rebent els papers del certificat conforme han estat
entregades. Donem un termini prudencial per completar la rebuda del certificat de correus
i rebre’n resposta abans de començar la següent fase. Per altra banda, també vull
comentar que des de l’Ajuntament s’està comprovant si aquests pisos tenen consums
d’aigua i si hi consten empadronaments; ja que, com li deia al Ple, pot ser que siguin
pisos que constin en mans de les entitats bancàries, però hi ha persones vivint-hi pagant
el seu corresponent lloguer o hipoteca. Per tant, hem d’assegurar-nos que qualsevol pas
que fem no pugui ser invalidat per un error en el procés administratiu.
Això era la seva resposta a les nostres preguntes. Llavors, tornem a reformular unes
noves preguntes. Perquè ens agradaria saber què és el que s’ha demanat a les entitats
bancàries. Si s’ha enviat a totes, o només a la SAREB, com ens han comentat a la reunió
els que s’han reunit amb els Afectats per la Crisi?
La següent fase que han d’iniciar un cop tinguin respostes, en què consisteix?
Sobre les “comprovacions dels consums d’aigua”: per què no es pregunta directament a
les entitats bancàries? Per què no es fa un seguiment a través de qui està pagant l’IBI
dels domicilis per conèixer quins pisos estan en mans de bancs o grans tenidors? De fet,
amb un control rigorós de l’IBI, creiem que es podria obtenir molta informació de quina és
la situació real i actual dels habitatges.
Ara que ja ha acabat el "joiós i fenomenal" dia d'Europa en el qual el nostre Ajuntament
es va adherir al cínic i vergonyant manifest del Dia d'Europa, preguem que treguin la
bandera d'Europa del nostre Ajuntament.
Volem recordar que el passat 17 de març l'Ajuntament va baixar la bandera a mig pal com
a mostra de protesta per la política de la Unió Europea amb els refugiats desplaçats com
a conseqüència de la guerra a Síria, i que aquestes polítiques de la UE, lluny de
reconduir-se, s'han acarnissat encara més amb la població desplaçada i cada dia que
passa, cada minut que la UE es mira immòbil aquest drama humanitari moltes persones
ens n'avergonyim de tenir a la Casa de la Vila aquesta bandera, que no ens representa
de cap manera. Avui, el Govern de l’Ajuntament del Masnou ens ha fet partícips de
l’adhesió del consistori a la Declaració del Consell Català del Moviment Europeu (CCME)
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amb motiu del dia d’Europa, efemèride que es celebra cada 9 de maig.
Aquesta té origen en la declaració que Robert Schuman, ministre francès d’Afers
Exteriors, que va fer el 9 de maig de 1950 en la qual proposava la creació d’una
comunitat europea del carbó i l’acer, la CECA, una de les institucions supranacionals que
es convertiria en el que avui coneixem com a Unió Europea.
La unió de lobbies empresarials, que comportava la fusió dels interessos econòmics entre
grans empreses franceses i alemanyes, la unificació de mercats i l’expansió de la
producció, en pro del que el mateix Schuman va anomenar la pau mundial.
La Declaració del Consell Català del Moviment Europeu reivindica tornar a aquells “valors
fundacionals” i esmenta que “el relat fundacional de la UE ha estat precisament el de
garantir la pau, la reconciliació i la prosperitat, i fins avui s’ha aconseguit”.
I per tancar la perla de declaració afegeixen, “des del CCME alcem la veu per demanar
que es duguin a la pràctica les solucions necessàries per superar les crisis actuals al més
aviat possible. Ja hem vist que totes passen per l’atorgament de més cessions de
sobirania de part dels estats cap a la UE, i això vol dir, senzillament, més Europa.”
Per nosaltres, adherir-se a aquesta declaració és cinisme pur. Dir que s’ha aconseguit
garantir la pau, la reconciliació i la prosperitat, actualment és cinisme. Que ens preguntin
quina pau hi ha quan la classe treballadora de les perifèries europees som desnonades i
precaritzades a les nostres feines, si és que en tenim. Quina pau hi ha quan el refugi i la
lliure circulació de persones esdevé moneda de canvi per pertànyer al selecte grup dels
estats membres?
I cinisme quan el CCME demana fer encara més concessions i atorgar a la UE més
sobirania. Com si a hores d’ara no haguéssim entès que la sobirania no ha de residir en
ens supranacionals antidemocràtics i opacs sinó en els pobles que conformem Europa i el
món. El seu “més Europa” vol dir més Troika, menys democràcia i vol dir més misèria.
Actualment, comprovem com la Unió Europea no és aquell espai de llibertats, pau i
justícia que ens volen fer creure. És una estructura capitalista de caire patriarcal i
imperial, al servei de les grans corporacions multinacionals.
El Sr. Jaume Oliveras demana a la regidora que concreti la pregunta.
La Sra. Sandra Miras respon que està a punt d’acabar i continua amb la seva intervenció.
La Sra. Sandra Miras
És una estructura capitalista de caire patriarcal i imperial, al servei de les grans
corporacions multinacionals. La seva política de seguretat respon a estats cada vegada
més repressius. Les seves institucions responen a una lògica completament
antidemocràtica. La seva política econòmica es basa en la despossessió, l’explotació
cada cop més accentuada de les classes populars, la privatització de recursos públics i
l’acció al servei de les elits del capitalisme. La seva acció exterior es basa en l’espoli dels
recursos naturals i l’explotació dels treballadors d’altres llocs del planeta. La seva acció
militar, subordinada a l’OTAN, ha exportat el patiment a molts racons del planeta. La Unió
Europea obeeix a la mateixa raó d’estat que els estats que la integren.
El Sr. Jaume Oliveras reitera a la Sra. Sandra Miras que formuli el prec o la pregunta.
La Sra. Sandra Miras
La Unió Europea no és cap institució sensible als drets nacionals ni als drets culturals
dels pobles. Els Països Catalans no podem esperar de la Unió Europea cap resposta a
favor dels drets dels pobles que contravingui els interessos dels estats i el capital, ni en
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matèria de reconeixement de l’autodeterminació, ni en matèria de reconeixement dels
drets lingüístics de tota la ciutadania de tots els territoris.
El Sr. Jaume Oliveras insisteix que concreti el prec o la pregunta, si no haurà de retirar-li
la paraula.
La Sra. Sandra Miras
Per tot això, i perquè ja n’estem fartes, exigim al Govern de l’Ajuntament del Masnou:
- La retirada permanent de la bandera de la Unió Europea de tots els espais públics del
nostre municipi.
- Rectifiqui i es desmarqui de la declaració redactada pel Consell Català del Moviment
Europeu.
- Emprengui el camí de la municipalització dels serveis bàsics (aigua, llum, habitatge...),
perquè sols així resistirem als embats del sistema i perquè la sobirania plena passa per
l’accés públic i universal dels serveis bàsics. Gràcies
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies. Senyor Avilés, té la paraula.
El Sr. Francisco Avilés
Sí, gràcies. Primer m’afegeixo a alguns del comentaris o preguntes i suggeriments que
han fet en aquest cas els companys d’ICV perquè, amb el tema del Parc Vallmora, jo vaig
preguntar a la Comissió Informativa alguna cosa semblant, i se’ns va dir per part del
tècnic que no tenia cap novetat o indici que fos previsible que l’obra s’endarrerís més del
que ja porta. I, per tant, si hi ha nous indicis, com ha destacat el company d’ICV, que així
ho indiquin ens agradaria estar informats per poder traslladar aquestes preocupacions,
aquestes informacions als veïns de la zona afectada.
Voldria reiterar una pregunta que ja vaig fer en relació amb la col·locació o no col·locació
en aquest cas de la bandera d’Espanya al pal corresponent de l’Ajuntament. Perquè vaig
fer una pregunta, la meva pregunta era molt concreta, perquè anava dirigida a, si en el
cas dic la pregunta directa que va dirigida a l’Alcaldia. I és que en el supòsit que en el
contenciós administratiu hi hagués posició de costes a l’Ajuntament, si aquestes costes
les assumiria el ciutadà o les assumiria l’alcalde. I la resposta que he rebut, doncs, no
contesta la pregunta que finalment jo feia. Llavors, reitero aquella pregunta perquè si me
la pot contestar li agrairia i, a més, afegeixo, com que ja tenim constància que,
efectivament, la Delegació del Govern ja ha presentat recurs contenciós contra
l’Ajuntament, si ens pot facilitar còpia del recurs interposat per la Delegació del Govern,
així com si en el seu cas hi ha hagut contestació escrita per part dels advocats que porten
la defensa en aquest cas de l’Ajuntament, també ens facin arribar còpia.
I, després, finalment hem vist que, bé, també vam preguntar en relació amb les pòlisses
d’assegurances que havia contractat l’Ajuntament. Hem vist que n’hi havia una, la número
6, el lot, que és responsabilitat de càrrecs electes i personal al servei de l’Administració
per un import anual de 5.101 €, que l’any anterior no hi havia consignació, i, per tant,
entenem que no teníem aquesta pòlissa. I és saber si l’existència d’aquesta pòlissa a què
respon? Quins són els subjectes, diguéssim, coberts en aquesta responsabilitat civil que
ha contractat l’Ajuntament? I si és que ha estat recomanada per alguna qüestió? És a dir,
a què obeeix? A quins motius polítics obeeix aquesta nova contractació d’aquesta pòlissa
que fins ara o l’any passat almenys no la teníem. Gràcies.
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El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies, senyor Avilés. Per part del Govern hi haurien respostes? Senyora Blanch
La Sra. Meritxell Blanch
Bona nit. En resposta a les preguntes d’ICV, vull dir en primer lloc, pel que fa a jocs
compartits, que finalment ens hem pogut posar d’acord amb les persones, amb les mares
que ho duien i estem buscant una data durant el mes de juny per tal de fer com una petita
inauguració, que ens plantegem fins i tot fer una xocolatada per tal de crear més gent que
hi vingui, més nens que hi participin.
I, pel que fa al CIRD, vull recordar-li que no és que ens estiguem plantejant
l’externalització sinó que ja hi ha una externalització sobre el CIRD, ja que s’està portant
el que és els juristes i la part de psicologia i l’únic que es fa des de l’Ajuntament, la
tècnica d’igualtat, són les primeres acollides i el seguiment. Si bé és cert que ens estem
plantejant, com a Equip de Govern, també externalitzar el que són les primeres acollides i
el seguiment. Simplement perquè tenim una tècnica que està amb una jornada laboral de
25 hores, ens estem plantejant que realment igualtat no només sigui referent de dones
sinó que es desenvolupin polítiques d’igualtat a través del Pla d’Igualtat que estem
elaborant. I, per tant, voldríem que aquesta tècnica desenvolupés el pla i realment es fes
una política d’igualtat. Simplement ho estem valorant, no hi ha res decidit, encara.
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies. Senyor Matas.
El Sr. Jordi Matas
Gràcies. Només és una puntualització. Als companys d’ICV que cedís la paraula a la
regidora, només que la senyora Elena Crespo no s’estranyi si la resposta que ha fet el
senyor Quim li responc jo. Perquè el tema de poliesportiu el porta Esports, serien avui, i
encara que aquells talls que s’han produït vénen per les obres que desenvolupa
Urbanisme, Projectes i Obres, però bé. Més que res que no s’estranyi si rep aquesta
resposta. Només és, suposo que fa referència a dos dies, subministrament de tall de llum
i això va ser per les obres del nou poliesportiu. Per tant, era obligatori, ens obligaven a
tallar el subministrament de llum per poder realitzar les connexions que estan realitzant.
Hi va haver un dia que es van equivocar, bé, que Endesa ens va dir que tallaven la llum
aquell dia i quan van arribar es van adonar que ells, a la seva canalització, tenien una
avaria. Llavors, vam haver de tornar a fer, diguéssim, replantejar-ho tot i fer un dia que no
estava previst. Però va ser per un error d’ells.
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies. Senyor Eduard Garcia, té la paraula.
El Sr. Eduard Garcia
Sí, per donar resposta a algunes preguntes que s’han fet referent a Vallmora. Sí, és
veritat. S’ha demanat una pròrroga i l’empresa constructora té una pròrroga, perquè
pràcticament quan es va subrogar en el contracte vigent, recordem que Tau va fer fallida,
doncs pràcticament el contracte estava a punt de finalitzar. Per tant, una de les primeres
coses que va fer va ser demanar aquesta pròrroga. No m’agradaria equivocar-me, però la
pròrroga acaba a finals d’octubre o del mes de novembre. En tot cas, doncs, com que ha
fet la pregunta per escrit ja li respondrem per escrit i, en tot cas, sí que li donarem la data
concreta.
I, quant a les obres, segurament el que està passant és que les obres que s’estan portant
a terme, doncs, són de la part menys vistosa del parc. És a dir, en els últims temps s’està
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avançant segons la planificació prevista, s’està urbanitzant el torrent Vallmora, s’estan
perfilant alguns talussos que quedaven per perfilar i s’està avançant, sobretot en tema
d’instal·lacions, que, com dic, és poc visible, s’estan fent les arquetes, les rases per
enllumenat, algunes cunetes, etc. Per tant, esperem que ara sí, diguem, amb aquesta
empresa, doncs, es puguin acabar les obres segons els terminis previstos després de la
fallida de Tau.
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies, senyor Garcia. Senyor Quim Fàbregas.
El Sr. Joaquim Fàbregas
Sí, gràcies. Per donar resposta a la pregunta que ha fet el senyor Federico de las Heras
en relació amb el tema de l’estació d’Ocata i el fet que quan la persona que està allà
expedint els bitllets de tren va a esmorzar o va a dinar es queda sense servei. Aquest
tema ja fa més d’un any que el vam detectar, ens vam trobar amb rodalies, els
responsables de rodalies RENFE de la R1. Sortosament, vam sortir contents d’aquella
reunió, perquè ens van informar que tenien intenció de a mig termini, ens van dir, i quan
deien a mig termini estaven pensant en uns 6 mesos, posar màquines expenedores de
títols a l’estació d’Ocata. Malauradament, han passat els 6 mesos, un any, jo diria que
potser fa un any i mig, perquè ja fa molt de temps, era el mandat passat que vam tenir
aquesta reunió amb els responsables de la R1. Malauradament, com vostè ja sap, no han
posat aquestes màquines. Seguirem insistint, també tenim problemes a l’estació del
Masnou, que tenen una àrea de servei o atenció al públic de venda de bitllets i fora
d’aquest horari tanquen l’estació. De manera que si tu vols anar al port l’única manera
que tens és validant un títol, quan el compromís quan es va fer el pas subterrani i
l’adequació de l’estació era permetre la permeabilitat per accedir al port o per sortir del
port, diguem-ne, des del camí Ral.
En relació amb el tema de la platja, la veritat és que no hem rebut cap queixa aquests
últims dies quant a la neteja de la platja. El que sí és cert és que, sortosament, estem
tenint una primavera força plujosa i això comporta que sovint baixin els petits torrents o
rieres que tenim i això provoca que hi hagi basaments, diguem-ne, a la platja. Diguem-ne,
tenim un operari gairebé cada dia de dilluns a divendres obrint la barra de sorra que es
forma a tocar de l’aigua, perquè si plou l’aigua surti a mar; però, segons tinc entès,
dissabte passat va ploure al Masnou, va ploure una mica i això va fer baixar els torrents i,
probablement, que no sigui això que durant el cap de setmana la gent veiés aigua
embassada de color fosc a la sortida dels torrents.
Bé, i com ja ha comentat el Jordi Matas, el manteniment del poliesportiu correspon a
esports i, per tant, ja li donarà l’oportuna resposta, senyora Elena. Gràcies
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies. Senyora Tallada, té la paraula.
La Sra. Neus Tallada
Moltes gràcies. La meva resposta és per la senyora Crespo i és per dir-li que sí, que som
coneixedors d’aquesta voluntat de part del poble de recuperar la fira i que ara mateix,
igual que estem treballant en la programació de la Festa Major, tenim aquest tema
damunt la taula i estem valorant el fet de poder-la recuperar per a aquest any o per al que
ve. De moment, ho estem treballant igual que la resta de la programació. Gràcies
El Sr. Jaume Oliveras
Senyora Folch.
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La Sra. Sílvia Folch
Gràcies de nou, senyor alcalde. Per donar resposta al senyor De las Heras respecte a la
qüestió de l’oposició del gerent, tot i que li ampliaré la resposta, també en el sentit de
comentar-li que, en breu, fa pocs dies es va donar resposta també a una pregunta molt
similar que havia fet el company Frans Avilés.
Vull dir-li que les bases van ser publicades al BOP i a la web. Per tant, es va donar la
publicitat adient amb els terminis correctes. Respecte al comentari sobre què volia dir el
nivell C o prova de coneixements, vol dir que si no acrediten el nivell, doncs, es fa una
prova de coneixements. És una prova pràctica d’assoliment d’aquests coneixements, és a
dir, de demostrar que té el nivell C de català. És una prova simplement d’apte i no apte i
es fa a través del Consorci per a la Normalització Lingüística o de l’Escola d’Administració
Pública.
Es va presentar un candidat, nosaltres no tenim cap responsabilitat ni podem animar
aquells que volguessin o no volguessin presentar-se. Les bases estipulaven els requisits
per presentar-se a aquesta prova. L’únic requisit, potser, a més ja vam debatre quan vam
fer l’articulat d’aquesta plaça en el ROM amb l’aprovació per aquest Ple, és que havien de
ser funcionaris. Per tant, no era oberta a tothom, però sí que s’havia de concórrer a una
oposició i hi va concórrer, doncs, un únic candidat. El tribunal, hi ha una puntuació ―com
vostè diu― de mèrits i d’entrevista i en aquesta entrevista es va fer a través d’un tribunal.
Tot el personal era extern de la casa, es va sol·licitar a la Diputació i a diferents
ajuntaments, és la pràctica habitual que quan fem algun lloc de caràcter tan singular, el
tribunal no sigui personal del mateix Ajuntament. En aquest sentit, ens va venir un tècnic
de la Diputació de Barcelona i dos tècnics de l’Ajuntament de Mataró. Aquests tècnics
sempre han de ser d’igual o superior categoria i han de ser experts en Recursos Humans.
Vull dir que la puntuació obtinguda per l’aspirant va ser molt elevada. Tot i així, com li dic,
li enviarem tota la resposta en temps i forma.
Per contestar, també, al senyor Avilés respecte a la responsabilitat, la RC que em
comentava, vull dir que aquesta és una assegurança obligatòria que cobreix no només
regidors sinó també els empleats públics, els tècnics municipals, que no la teníem amb
anterioritat i que a través de la central de compres ens ha vingut aquesta possibilitat, hem
considerat apropiat d’afegir-nos-hi per tal de tenir-la contractada a partir d’ara.
I també, com no, per contestar al senyor Suñé. La comparativa respecte a la pregunta
que vostè feia en l’anterior Ple i que suposo que el que pretenia era saturar aquesta
regidora en els seus dos departaments, tant a Seguretat Ciutadana com a Recursos
Humans, vostè demanava una comparativa dels dotze últims mesos amb estadístiques,
amb dades... Jo el que li vinc a dir és que, certament, aquest programa que nosaltres en
aquest moment disposem no pot extreure aquestes dades. El que sí que es fa són
captures de pantalla que se’n diuen i comptant amb el dit es van comptant. Llavors, a
partir d’aquí pots elaborar unes estadístiques amb Excel i això requereix una feina sobre
manera que en aquests moments no tenim els recursos disponibles. Si vostè, doncs,
necessita aquesta estadística delinqüencial dels últims cinc anys de la nostra policia, bé
amb temps i quan puguem anirem elaborant tota aquesta comparativa.
De tota manera, vostè fa la referència que a través del CIP de mossos podríem haver
tingut aquesta informació, però és que la mateixa pregunta vostè, dèiem, no volem les
dades dels Mossos d’Esquadra sinó de la policia nostra. I aquesta no la tenim. No tenim
aquesta comparativa i, per tant, per això li he donat aquesta resposta. Però no pateixi,
aquesta regidora està al corrent de tots els fets delictius que es produeixen al nostre
municipi. Tinc informació puntual per diferents mitjans, hem establert criteris pels quals
sóc informada en temps real, depenent de la gravetat el dia posterior a través de
novetats, trucades, Whats... En aquests moments estic informada de tot el que passa en
el municipi i això ens permet organitzar millor la nostra planificació, els nostres serveis per
fet i per poder garantir la seguretat del nostre municipi. Veig també, vostè, que està molt
preocupat pel quadrant i per si aquest quadrant ens dóna aquelles garanties quant als
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agents que hem de disposar en els torns de treball. Vull dir-li que ja, com li vaig
manifestar a la mateixa, a la PP resposta anterior, la valoració d’aquesta regidora és
totalment positiva.
Aquest quadrant és fruit d’una negociació també molt complicada que vam tenir el passat
mandat amb els sindicats. Sortíem d’una premissa, necessitàvem cobrir dos reptes. El
primer era millorar l’organització, el vam assolir, i el segon també millorar la conciliació
familiar, i el vam assolir. Uns treballadors motivats en el seu dia a dia també responen
molt més eficientment i molt més eficaçment davant de les exigències d’aquesta
organització. Gràcies
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies. Doncs, si els sembla passaríem a l’apartat de mocions.
14. Moció presentada pels grups municipals d'ERC-AM-MES i CiU per demanar a
l'Estat espanyol el traspàs íntegre a la Generalitat de Catalunya de les línies
ferroviàries interiors de Catalunya
El Sr. Joaquim Fàbregas llegeix la moció següent:
“Atès que l’Associació de municipis per la Mobilitat i el Transport Urbà – AMTU- té com a
finalitat principal contribuir a la millora constant del transport col·lectiu de viatgers dels
municipis membres, així com de la mobilitat en general, a partir de l’optimització dels
recursos disponibles, l’assessoria tècnica als associats, l’acompanyament en la gestió, i
la representació i defensa dels seus interessos davant de les administracions i
organismes que intervenen i col·laboren en la matèria.
Atès que entre les seves funcions, hi consta l’elaborar propostes dirigides a la millora en
la gestió de les infraestructures, el transport i la mobilitat, així com proporcionar suport en
la planificació i gestió de les infraestructures, el transports i la mobilitat en general.
Atès que el dèficit històric d’inversions en infraestructures de l’Estat Espanyol a Catalunya
és un impediment per a la seva economia i de millorament de la seva competitivitat, i que
la participació de les institucions públiques i de la societat civil de Catalunya en la gestió
de tots els serveis inherents a la millora de la mobilitat són una prioritat per tenir un
potencial logístic adient per activar l’economia del país, i atès el greu incompliment, per
part del Ministeri de Foment, del Pla de Rodalies.
Atès les infraestructures del transport són un dels elements clau que sostenen i impulsen
el desenvolupament d’un país, i en determinen el seu nivell de competitivitat, eficiència
econòmica i sostenibilitat.
Atès que les infraestructures són bàsiques per a qualsevol projecte de país i,
conseqüentment, exigeixen una atenció especial i específica, requereixen d’una visió i
tractament global del territori on transcorren, per tal de poder avaluar-ne les perspectives
de futur i delimitar el marc d’una política territorial integrada.
Atès l’estat de la conjuntura econòmica actual i donat que la xarxa ferroviària és una
infraestructura fonamental per tal de tenir un funcionament idoni per al desenvolupament
del país, es considera necessari accelerar el traspàs íntegre de les línies ferroviàries
interiors de Catalunya a la Generalitat de Catalunya, per tal d’aconseguir una mobilitat
adequada a les necessitats reals, i el qual ha d’incloure les funcions de planificació,
finançament i execució d’obres.
Atès que per tal de realitzar les funcions de planificació, manteniment i execució d’obres,
es requereix el finançament pertinent, per la qual cosa es necessari que, de forma
simultània, al traspàs de les línies referenciades, es transfereixin les partides
pressupostàries corresponents.
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Atès que la gestió per part de la Generalitat de Catalunya, suposaria una millora del
servei considerable, que suposaria una major competitivitat en la seva prestació i
funcionament, i en conseqüència una qualitat superior front l’usuari.
Atès que la millora, en tots els sentits, d’una gestió per part de la Generalitat de
Catalunya de serveis similars ja fa anys que es demostra, a través de les línies i
infraestructures que gestiona l’empresa pública Ferrocarrils de la Generalitat de
Catalunya.
Atès que el passat 4 d’abril de 2016, el comitè executiu de l’AMTU ha aprovat una
resolució per demanar a l’Estat Espanyol el traspàs íntegre a la Generalitat de Catalunya
de les línies ferroviàries de Catalunya.
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa.
És per totes aquestes raons que es proposa al Ple municipal l’adopció dels acord
següents:
Primer.- Demanar a l’Estat Espanyol, a través del Ministeri de Foment, el traspàs de la
titularitat de les infraestructures de les línies ferroviàries interiors de Catalunya a la
Generalitat de Catalunya.
Segon.- Demanar a l’Estat Espanyol que, amb caràcter simultani a aquest traspàs, lliuri a
la Generalitat de Catalunya, les consignacions pressupostàries dels Pressupostos
Generals de l’Estat destinades al Pla de Rodalies i al manteniment de la xarxa, per tal
d’executar, entre d’altres, les funcions de planificació, manteniment de les línies i
execució d’obres.
Tercer.- Refermar el compromís de l’AMTU com a entitat municipalista amb la millora de
la infraestructura i mobilitat dels nostres ciutadans.
Quart.- Enviar aquest acord al president de la Generalitat, al Conseller de Territori i
Sostenibilitat, al president del Govern Espanyol, a la Ministra de Foment, a la Mesa del
Parlament de Catalunya, a la Mesa del “Congreso de los Diputados” i a l’AMTU.”
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies. Hi ha alguna esmena presentada? Senyor Suñé, endavant.
El Sr. Ernest Suñé
Gràcies, senyor alcalde. Sí, efectivament, el nostre grup va presentar unes esmenes que
procediré a la seva lectura més succinta:
La primera esmena era substituir “Estat espanyol” per “Govern d’Espanya”.
La segona és modificar el tercer paràgraf per “Atès que el dèficit històric d’inversions en
infraestructures dels diferents governs d’Espanya i l’aposta per la inversió privada de
molts dels governs de Catalunya han estat un llast per a l’economia de les persones i
empreses i han dificultat el desenvolupament i millora de la competitivitat...”, llavors ho
lligaríem amb el paràgraf que proposa el ponent.
I la tercera és eliminar els paràgrafs 8 i 9, penúltim i últim de la primera pàgina.
I la quarta seria incorporar un nou punt d’acord que faria que el tercer passés a ser el
quart. El tercer diria: Demanar al Govern de la Generalitat que sense més dilació executi
la pacificació de la carretera nacional II de la qual n’és titular des de fa més d’un lustre
després del traspàs del Ministeri de Foment, amb els més de 400 milions d’euros que li
van ser lliurats amb tal finalitat, no 400.000 que posava la moció, és a dir, hi va haver
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―se’m van escapar els zeros aquí― 400 milions d’euros que li van ser lliurats amb tal
finalitat, ja que en tot aquest temps no ha fet res. Molt ens temem que no siguin
acceptats.
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies. Hi hauria alguna intervenció per part del ponent de la moció?
El Sr. Joaquim Fàbregas
Gràcies, alcalde. En nom del Govern demanaria si és possible que el ponent retirés les
esmenes atès que aquesta moció és una moció que ha preparat, com he comentat
abans, l’Associació de Municipis per la Mobilitat i Transport Urbà, de la qual l’Ajuntament
del Masnou forma part, que l’ha lliurat a tots els ajuntaments membres i que quan hem
preguntat si es podria modificar aquesta moció, des de l’AMTU ens han dit que no, que
tots els ajuntaments han tramitat la mateixa moció i que s’ha aprovat. I, per tant,
demanaríem al ponent a veure si poden retirar les esmenes.
El Sr. Jaume Oliveras
Senyor Suñé.
El Sr. Ernest Suñé
Gràcies, senyor alcalde. El ponent creu en la sobirania del Ple del Masnou per sobre del
que dicti l’AMTU i, per tant, jo proposo que el Ple del Masnou voti sobre aquestes
modificacions.
El Sr. Jaume Oliveras
No hi ha cap intervenció més sobre les esmenes? Passaríem a la votació de les
esmenes.
El president sotmet a votació les esmenes presentades pel Grup Municipal del PSC-CP.
Resultat: Les esmenes queden rebutjades per 11 vots en contra, 8 vots a favor i 2 vots
d’abstenció.
Votació:
Els grups municipals de C’s (3 regidors), ICV-EUiA-E (2 regidors), PSC-CP (2 regidors) i
PP (1 regidor) hi voten a favor.
Els grups municipals d’ERC-AM-MES (6 regidors) i CiU (5 regidors) hi voten en contra.
El Grup Municipal de la CUP-PA (2 regidores), s’absté.
El Sr. Jaume Oliveras
Ara obriríem, si s’escau, un torn d’intervencions sobre la moció, amb la màxima brevetat
possible, si pot ser. Senyor de las Heras
El Sr. Federico de las Heras
Seré més breu que les meves companyes de la CUP, no es preocupi amb el tema
aquest. Però bé, prenc exemple per si algun dia m’haig d’esplaiar una miqueta més.
Doncs bé, aquesta moció és un clàssic, per dir-ho així, és un clàssic que ja es va repetint.
És una moció que jo l’entenc dins del pensament o dins de la... té unes novetats. Jo
l’entenc dins del pensament nacionalista del que es consideren estructures d’estat, fent
país, etc., ja ho diu la mateixa moció, és el transfons que té, però aquesta moció té
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moltes potes i molt curtes. Sense anar gaire lluny, parlant dels dèficits d’infraestructures.
En els últims anys, amb la crisi, per cada dos euros que s’han invertit a Catalunya, per dir
alguna cosa, Madrid se n’ha emportat la meitat. Per posar dues comunitats amb una
potència més o menys equiparada.
Per altra banda, aquí magnifiquen la fabulosa gestió que es faria d’infraestructura des de
la Generalitat de Catalunya. I no és que Catalunya no tingui bons gestors, té excel·lents
gestors, té excel·lentíssims gestors. El que dubto és que estiguin tots a l’Administració
pública. La gran part dels excel·lents gestors de Catalunya estan a la privada i a la
pública, no sé si n’hi ha de tan bons com ens agradarien. Fruit d’això, basten dos, tres
exemples: els errors del metro línia 9 i 10 de l’any passat, gestions d’infraestructures com
les privatitzacions fetes a la gran gestió a Aigües del Ter Llobregat, companyies aèries
participades des de la Generalitat fallides, etc. Jo no sé si això és el gran, són exemples
que poden sustentar part de la ponència d’aquesta moció.
Per altra banda, he de dir que m’alegro que presentin aquesta moció. I diran: Ostres per
què? Bé, jo no estic d’acord en el contingut tal com està plantejat, però me n’alegro que la
plantegin, perquè si els ponents o els seus representants o els qui les representen estan
parlant d’una independència catalana abans de 18 mesos, ara deuen ser 17 o 16 o 15, ja
no sé per on va el compte. Dius, per què han de demanar un traspàs d’infraestructures?
És absurd. Això vol dir potser que en el fons no creuen en les seves expectatives, perquè
són fallides i tots ho sabem i, mentrestant, s’intenta arreplegar per la via de demanar
traspassos d’infraestructures d’estat. Jo, si fos un independentista convençut, que no ho
sóc, no demanaria això. Perquè ho he de demanar si quan sigui independent ho tindré
tot? És una reflexió que faig i deixo aquí oberta. Trobo que no té sentit aquesta moció, tal
com l’estant plantejant ni vostès mateixos. Vamos, jo si estigués allà diria ni hablar.
Aquesta moció no es presenta. Però, bé, així cadascú és lliure de presentar-la en el
termini i forma que vulgui. Nosaltres votarem, lògicament, en contra.
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies. Senyor Suñé, té la paraula.
El Sr. Ernest Suñé
Gràcies, senyor alcalde. Lamentem no poder sumar-nos a la proposta, però la negativa a
acceptar les esmenes ho impedirà.
Confondre l’Estat espanyol amb el Govern d’Espanya és un error de parvulari, ho faci
l’AMTU o ho faci qui ho faci, que només té cabuda en la visió esbiaixada i retorçada del
moment que algunes forces polítiques viuen avui dia a Catalunya, motiu pel qual queda
plenament desautoritzat aquest text.
Afirmar, com afirmen en els paràgrafs 8 i 9, de forma gratuïta i sense despentinar-se, que
“la Generalitat ho faria millor i amb més qualitat” com demostra “la prestació de serveis
similars” amaga una considerable manca d’autocrítica. I és, a més, mancar a la veritat.
No voler reconèixer que la Generalitat amb els traspassos fa el que li dóna la gana i no
millora les seves prestacions és ser cec davant l’evidència. Saben vostès que Fomento
va traspassar la titularitat de la carretera nacional, la nostra carretera nacional, aquesta
que tenim ací davant, l’any 2007 i que va ser acceptat per la Generalitat l’any 2009,
traspàs que va anar acompanyat de 400 milions d’euros que el president Mas va diluir
sense saber on van anar a parar. Aquesta és la bona gestió que volen posar com a
exemple?
Per cert, a tall d’anècdota, aquest compromís, el del traspàs de la carretera, va ser
anunciat ací al Masnou, el 20 de desembre de 2009, pel president Montilla en l’acte
d’inauguració de la plaça del Mercat Vell. Moltes gràcies
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El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies. Senyor Màxim Fàbregas té la paraula.
El Sr. Màxim Fàbregas
Gràcies, senyor alcalde. Primer explicaré per què hem donat suport a les esmenes del
PSC. Bàsicament, perquè compartim el seu esperit.
Nosaltres creiem, com afirma el PSC en la seva segona esmena, que existeix un deute
històric pel que fa a inversions en infraestructures a Catalunya i que la responsabilitat
d’aquest dèficit és dels diferents governs estatals, entre els quals cal recordar que hi ha
hagut governs del PSOE durant molts anys.
I també és cert que, com s’afirma en la mateixa esmena, molts dels governs de
Catalunya, tots els presidits per CiU, han apostat per la inversió privada en detriment de
la pública.
Compartim amb el Partit Socialista la conveniència d’eliminar els paràgrafs 8 i 9 de la
moció, ja que afirmar que si es transferís la gestió a la Generalitat de Catalunya el servei
milloraria considerablement és una afirmació que, com a mínim, es pot qualificar de
triomfalista i poc justificada. Com també creiem que ho és afirmar que és constatable la
millora en serveis similars que fa anys que presta la Generalitat de Catalunya, d’alguns
dels quals ha fet esment el regidor del PP.
I, finalment, també compartim l’exigència al Govern de la Generalitat que utilitzi els 400
milions d’euros que va rebre com a conseqüència del traspàs de la titularitat de la N-II per
tal de donar una solució definitiva als problemes que comporta l’actual situació d’aquesta
via per a milers i milers de maresmencs i, més concretament, per als 23.000 masnovins i
masnovines. Una solució que, per al nostre grup, passa per l’alliberament del peatge de
l’autopista i per la transformació del tram de la N-II al seu pas pel Masnou en un passeig
urbà.
Pel que respecta a la moció, votarem a favor de la moció perquè ICV-EUiA comparteix
l’exigència del traspàs que s’hi reclama.
No hem d’oblidar que va ser l'1 de gener de 2010, quan era conseller en Joan Saura, que
estava al capdavant de la gestió de traspassos, quan el Ministeri de Foment va
traspassar a la Generalitat els serveis de Rodalies, tal com s'establia a l'Estatut, encara
que amb dos anys de retard.
Llavors, el Govern de Catalunya va assumir la gestió dels trens (horaris, freqüència de
pas, tarifes i informació als usuaris) i del personal. La titularitat de la infraestructura, però,
va seguir en mans d'Adif, l'empresa pública que depèn de Foment.
No obstant això, considerem que la moció és incompleta i hi hem trobat a faltar, per
exemple, que s’hi inclogui una proposta d’acord que demani al Govern de la Generalitat
que assumeixi plenament aquest servei i que, un cop obtingut, redacti i aprovi un pla de
contingència que posi fi a les mancances de la infraestructura de Rodalies i, també, un
pla de gestió que millori l’actual estàndard de prestació del servei de Rodalies, tal com es
preveu en una moció semblant a aquesta que van presentar i aprovar conjuntament ICVEUiA, ERC, CDC, PSC i la CUP a l’Ajuntament de Sant Cugat ara fa dos mesos i, per
tant, que en part contradiu l’afirmació que feia el regidor de Mobilitat en el sentit que
l’AMTU defensa la presentació de mocions monolítiques. Aquesta moció, no amb el
mateix contingut que el que s’ha presentat per part del Govern municipal, va ser aprovada
a Sant Cugat del Vallès fa dos mesos. Gràcies
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El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies. Alguna altra intervenció? Senyor Avilés
El Sr. Francisco Avilés planteja una qüestió d’ordre, en el sentit que el Sr. Joaquim
Fàbregas ha llegit una moció amb quatre acords i a l’expedient surten tres acords.
El Sr. Jaume Oliveras demana al Sr. Joaquim Fàbregas si ho pot clarificar.
El Sr. Joaquim Fàbregas respon que, efectivament, ha llegit una moció amb quatre
acords i la correcta és de tres acords, i que el paràgraf tercer és el que no correspon al
text definitiu.
El Sr. Francisco Avilés
Bé, malgrat aquesta petita equivocació, nosaltres en qualsevol dels casos no hi votarem a
favor. És més, votarem en contra de la moció. I lamentem que l’AMTU, tot i que en teoria
és una entitat municipalista i, en teoria doncs, amb un projecte tècnic per millorar les
infraestructures i mobilitat dels pobles que hi estan adherits, doncs hagi imposat la
presentació d’una moció amb un clar caràcter polític. I el clar caràcter polític es veu
només amb una lectura i amb el fet que li hagin comunicat al ponent de la moció, per part
de l’AMTU, que no acceptaria cap de les esmenes presentades per un Grup Municipal,
algunes de les quals milloraven, fins i tot tècnicament, el redactat. És a dir, que tampoc
desvirtuaven res.
Per tant, tot i que el nostre grup comparteix la idea tècnica que quant a les
infraestructures s’ha d’estudiar tècnicament, com ja he dit, qui és aquell organisme, quina
institució és més capaç o està més capacitada per desenvolupar-la, per explotar-la de
forma que l’usuari final en pugui treure més benefici. I això és un debat tècnic que hauria
de tenir, que no crec que s’hagi de tenir en aquesta casa ni molt menys, però és un debat
tècnic. Que lamentem que l’AMTU, el que hagi sostret aquest debat tècnic i l’hagi portat al
debat polític, parlant de model de país, és a dir, barrejant qüestions que en teoria no
haurien de ser barrejades. Per tot això, lògicament lamentem que un debat tècnic que
podria haver estat enriquit per aportacions dels grups municipals s’hagi convertit en un
debat polític i, per tant, hagin de votar-hi en contra.
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies. Senyor Quim Fàbregas, endavant.
El Sr. Joaquim Fàbregas
Gràcies. Bé, per comentar que la moció que hem presentat va ser debatuda i aprovada
per unanimitat en el Consell Executiu de l’AMTU que es va celebrar, si no recordo
malament, crec que era el 4 de maig. Vull dir que en aquest consell hi son representats
pràcticament la totalitat dels partits que estan representats aquí, per tant els
representants del PSC en el Consell Executiu de l’AMTU van votar a favor d’aquesta
mateixa moció. Entre ells el vicepresident i l’alcalde de Granollers, el senyor Mayoral.
Voldria comentar també, en relació amb la proposta o les esmenes presentades pel PSC
en el sentit d’anul·lar dos paràgrafs que fan o que deixen entreveure que la Generalitat ho
faria millor, jo el que he fet és anar a buscar a veure si trobava informació de l’índex de
satisfacció dels usuaris de RENFE rodalies i dels ferrocarrils de la Generalitat.
La veritat és que m’ha costat molt trobar informació d’índex de satisfacció de la gent que
utilitza rodalies RENFE, suposo que RENFE, bé no sé, no facilita aquestes dades no
consten. Llavors, jo li puc dir que si entres a la web de Ferrocarrils de la Generalitat és
relativament senzill trobar l’índex de satisfacció dels usuaris d’aquest servei, que en el
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cas de la línia del Vallès l’índex de satisfacció està al 72,94 en el 2014 i que el del
Llobregat Anoia estava en el 71 i la mitjana està sobre el 71% de l’índex de satisfacció.
Si busquéssim alguna dada de RENFE, que ha costat bastant de trobar com he
comentat, he trobat una dada de l’any 2012. Per tant, no comparem els mateixos anys,
però l’índex de satisfacció de l’usuari de RENFE estava en el 49 %. O sigui, molt per sota
de l’usuari de Ferrocarrils de la Generalitat. Això ens pot fer pensar, no té perquè, però
ens podria fer pensar que la Generalitat està gestionant millor les seves línies de
Ferrocarril que no pas ho fa RENFE o que no pas ho fa el Ministeri de Foment a través de
RENFE.
Voldria comentar també, quant a puntualitat, que també l’índex de puntualitat de
Ferrocarrils de la Generalitat és lleugerament superior, en aquest cas el de RENFE també
és força alt. En el cas de rodalies de la Generalitat, estan al 99,5 % de l’índex de
puntualitat i en el cas de RENFE estem amb un 95,6 %. Per tant, estem lleugerament per
sota amb un percentatge alt, però per sota també, els Ferrocarrils o de RENFE, perdó.
Voldria comentar també que he trobat un índex de cobertura que valora o compara els
ingressos provinents de bitlletatge amb els costos del servei. Segons la web de
Ferrocarrils de la Generalitat aquest índex, el 2014 era l’any del 89 %, i segons diuen és
l’índex de cobertura més alt de ferrocarrils a Europa. Quins problemes tenen els
ferrocarrils, segons he pogut veure de rodalies RENFE? Problemes de manca d’inversió,
però no manca d’inversió d’un any no, una manca d’inversió històric. Els governs de
l’Estat espanyol, un rere l’altre, el PSOE, el PP, PP, PSOE, etc, han invertit molt en alta
velocitat, segurament tenim una alta velocitat que potser no caldria a l’Estat espanyol,
perquè hi ha estacions o AVE que porten a estacions que no hi ha ningú, però
malauradament, pel que fa a Catalunya, tenim una xarxa de rodalies RENFE, diguem-ne,
podríem dir gairebé tercermundista. El senyor De las Heras ha dit, ha fet una referència,
ha dit no té res a veure el rodalies de Madrid amb el d’aquí. Per què? Perquè l’Estat
espanyol ha prioritzat la inversió en rodalies a Madrid. A Madrid i després el tren d’alta
velocitat. Per tant, sincerament, creiem que la xarxa ferroviària estaria més ben
gestionada per l’administració més propera que tenim aquí a Catalunya, que és la
Generalitat de Catalunya. Gràcies
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies. Molt breu senyor Suñé.
El Sr. Ernest Suñé
No, jo per agrair sincerament l’esforç del senyor regidor per la recerca d’informació. Jo
crec que és important que un defensi una moció i aporti dades. A veure, l’únic que passa
és que aquests índex valdria la pena també conèixer l’origen d’aquests índex. Si són
índex que estan encarregats a una empresa externa i que, per tant, mantenen un criteri
d’imparcialitat o no. No entraré a debatre aquest tema, però jo crec que aquest posar si
Espanya fa més inversió, jo crec que això no és correcte. Jo he estat a RENFE de Madrid
i va tan malament o tan bé com va la RENFE d’aquí, això ja li ho puc assegurar. No són
millors, ni els seients són de més qualitat i més còmodes, són igual de còmodes o
incòmodes que els que hi ha aquí. I això el que ho fa servir ho sap. Jo crec que valdria la
pena repensar-se, com fan determinats tipus de mocions, que ―com molt bé ha dit el
company de Ciutadans― converteixen un debat tècnic, en el qual ens hi podríem tots
sumar― en un debat polític. Moltes gràcies
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies. Si els sembla passem a la votació.
Resultat: Aprovat per majoria absoluta per 15 vots a favor, 4 vots en contra i 2 vots
d’abstenció.
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Votació
Els grups municipals d’ERC-AM-MES (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.
El Sr. Jaume Oliveras
Ara sí que passaríem a debatre, si els sembla, conjuntament les mocions 15, 16 i 17, que
són diferents mocions sobre el tema de la pobresa energètica, que ha estat finalment
consensuat un únic text per part dels grups municipals d’ERC-AM-MES, CiU, CUP, ICVEUiA. Per tant, per quatre grups municipals ha estat consensuat un text que recull
aquestes tres mocions inicials presentades per part d’ERC i CiU per un costat, per part
d’ICV-EUiA i per part de la CUP en una sola moció. Per tant, si els sembla bé passaríem
a debatre aquest nou text que sintetitza les tres mocions presentades.
15. Moció presentada pels grups municipals d'ERC-AM-MES i CiU de rebuig a
l'anul·lació del tribunal constitucional sobre el decret català en matèria de la
pobresa energètica
Es substitueix per una moció conjunta dels grups municipals d’ERC-AM-MES, CiU, CUPPA i ICV-EUiA.
16. Moció presentada pel Grup Municipal d'ICV-EUiA en defensa de les polítiques
de lluita contra la pobresa energètica i l'emergència habitacional
Es substitueix per una moció conjunta dels grups municipals d’ERC-AM-MES, CiU, CUPPA i ICV-EUiA.
17. Moció presentada pel Grup Municipal de la CUP-PA en defensa de la Llei
24/2015, de 29 de juliol, de mesures urgent per a afrontar l'emergència en l'àmbit de
l'habitatge i la pobresa energètica
Es substitueix per una moció conjunta dels grups municipals d’ERC-AM-MES, CiU, CUPPA i ICV-EUiA.
Moció presentada pels grups municipals d’ERC-AM-MES, CiU, CUP-PA i ICV-EUiA
de rebuig a l’anul·lació del Tribunal Constitucional sobre el Decret llei 6/2013 i en
defensa de les polítiques de lluita contra la pobresa energètica i l’emergència
habitacional
La Sra. Noemí Condeminas
Sintetitza, no sé, perquè és llarga. Com que crec que el públic la té i, per tant, se la poden
guardar, intentaré saltar-me algun paràgraf, bo i que crec que és important llegir-la
pràcticament en la seva totalitat. I diu així:
La Sra. Noemí Condeminas llegeix la moció següent:
Aquesta moció s’ha presentat per urgència, no ha passat per Comissió Informativa i no
s’ha sotmès a examen de Secretaria ni Intervenció.
“La pobresa energètica és una situació de desemparament en què es troben moltes llars
com a conseqüència de la precarietat econòmica de moltes famílies que pateixen la crisi i
es veuen incapaces de fer front al pagament de la factura energètica dels seus habitatges
al trobar-se a l’atur, en una situació de sobre endeutament o de manca d’ingressos
suficients per arribar a final de mes. Aquesta situació de vulnerabilitat que afecta moltes
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persones els planteja haver d’escollir quines són les despeses prioritàries per a la seva
subsistència, renunciant a l’alimentació o a un habitatge amb una temperatura
mínimament adequada per a les temperatures de l’hivern. L’actual crisi ha impactat de
manera dramàtica en la vida de milers de persones que, a causa de les dificultats
econòmiques sobrevingudes, no poden cobrir les seves necessitats més bàsiques. La
seva traducció social en els darrers 7 anys a Catalunya ha estat, segons el Consell
General del Poder Judicial, 68.274 desnonaments (el 15,% del total dels desnonaments
executats a tot l'Estat espanyol). Només l’any 2015 es van produir 15.557 desnonaments,
és a dir, una mitjana de 43 desnonaments al dia. Centenars de milers de persones s’han
vist excloses del dret a un habitatge.
Des de la Comissió i el Parlament Europeu s’ha instat els estats membres a adoptar
mesures per protegir els consumidors més vulnerables i lluitar contra aquest fet que va
associat a d’altres situacions com l’atur o la lluita per conservar o accedir a un habitatge
digne. En aquest sentit, el Govern de Catalunya, després de reunir-se amb la Taula
d’entitats del Tercer Sector Social de Catalunya, va aprovar el Decret llei 6/2013, ratificat
pel Parlament, pel qual es modificava el Codi de consum de Catalunya per garantir que
no es pugui interrompre el subministrament energètic i deixar sense calefacció els
consumidors més vulnerables i prohibir la desconnexió durant els mesos d’hivern. D’altra
banda, en els darrers deu anys el preu de l’electricitat s’ha incrementat en un 83 % i el de
l’aigua en un 66 %. El Síndic de Greuges, al seu informe sobre la pobresa energètica a
Catalunya, documenta els impactes socials, sanitaris i mediambientals de la pobresa
energètica, i denuncia el sobreesforç que, per a milers de famílies, implica l’acumulació
de deutes vinculats al pagament de factures de la llar. A Catalunya, 320.000 famílies es
troben en problemes per fer front al pagament dels seus subministraments bàsics,
enfrontant-se a situacions de precarietat extrema i exclusió social, econòmica i
residencial.
La Generalitat va aprovar la norma amb l'objectiu que es fes efectiva la moratòria amb la
qual no es pugui tallar ni la llum ni el gas a aquelles famílies en situació de vulnerabilitat
entre els mesos de novembre i març.
Aquest decret ha estat anul·lat pel Tribunal Constitucional després que el Govern Rajoy
interposés un recurs d’inconstitucionalitat, al·legant que s’envaeixen competències
estatals en matèria de règim energètic. Des del Govern de la Generalitat ja s’ha
posicionat en la plena defensa de les persones més vulnerables i ha assegurat que cap
família quedarà desatesa gràcies a la Llei 24/2015 que dóna cobertura a la lluita contra la
pobresa energètica. En els darrers tres anys, el Govern de Catalunya ha emprès diferents
iniciatives legislatives, tant en el marc de la pobresa energètica, com ara el Decret llei
6/2013 (que modifica el Codi de consum de Catalunya per garantir els subministraments
energètics als consumidors en situació vulnerable), com en l’àmbit de l’accés de
l’habitatge, com per exemple la Llei 20/2014, que modifica el Codi de consum de
Catalunya per millorar la protecció de les persones consumidores en matèria de crèdits i
préstecs hipotecaris, vulnerabilitat econòmica i relacions de consum; el Decret llei 1/201,
de mesures extraordinàries i urgents per a la mobilització dels habitatges provinents de
processos d'execució hipotecària; la Llei 14/2015, de l'impost sobre els habitatges buits, i
de modificació de normes tributàries i de la Llei 3/2012.
En els darrers sis anys, s’han perdut les oportunitats de desplegar de forma efectiva la
Llei 18/2007, del dret a l'habitatge, que establia els supòsits en què, per considerar
incompleta la funció social de la propietat, requerien d’una reacció pública per resoldre les
situacions irregulars que es poguessin produir, la gravetat de les quals ha quedat palesa
amb l’afectació de drets fonamentals. La Llei del dret a l'habitatge va introduir l'acció
pública en matèria d'habitatge, per fer un pas transcendent en la defensa dels interessos
col·lectius i dels drets individuals associats a l'habitatge. Avui, cal de manera urgent
desplegar-la normativament com una eina imprescindible per a l’accés a l’habitatge.
En les darreres setmanes, a l’anul·lació ja esmentada per part del Tribunal Constitucional
del Decret 6/2013, s’ha afegit la decisió presa el passat 29 d'abril, pel Govern de l'Estat
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en funcions del Partit Popular, d’interposar un recurs amb suspensió cautelar al Tribunal
Constitucional, seguint la mateixa estratègia que amb les altres iniciatives legislatives
citades, contra la Llei 24/2015.
La Llei 24/2015, de mesures urgents per a afrontar l'emergència en l'àmbit de l'habitatge i
la pobresa energètica, fruit de la ILP impulsada per la PAH, l'APE i l'Observatori DESC i
aprovada el juliol de 2015 per unanimitat al Parlament de Catalunya, s'ha mostrat com
una eina útil i eficient per garantir el dret a l'habitatge digne per a les famílies en risc
d'exclusió residencial.
En el cas de la Llei 24/2015, una de les iniciatives amb major legitimitat social i política de
la nostra democràcia, els preceptes recorreguts són: l’article 2 (procediment extrajudicial),
l'article 3 (procediment judicial), l'article 4 (extensió al fiador de la cancel·lació del deute),
l'article 5 (lloguer social obligatori), l’article 7 (cessió obligatòria), la disposició transitòria
segona (lloguer social pels procediments en tràmit a l'entrada en vigor de la llei), la
disposició final tercera (sancions per no fer lloguer o no fer-ho d'acord amb la norma), i la
disposició addicional (cessió de crèdits).
La impugnació de la part substantiva de l'articulat referit a l’assumpció de responsabilitat
per part dels bancs i grans propietaris per revertir l'emergència en l'àmbit de l'habitatge,
implica necessàriament una actuació decidida, valenta coordinada i liderada per la
Generalitat, per ampliar de manera immediata el parc públic de lloguer social i oferir una
solució a les necessitats habitacionals urgents de la població.
L’enorme alarma social provocada per totes dues decisions, la incertesa i la indefensió
d’administracions i ciutadania van obligar el Govern de la Generalitat a convocar, el
passat dimarts 3 de maig, una cimera d’urgència per reaccionar davant el recurs.
Davant els constants recursos i les consegüents sentències del Tribunal Constitucional,
aquesta moció té com a objectiu garantir que cap persona que es trobi en situació
d’exclusió residencial o de vulnerabilitat energètica vegi els seus drets vulnerats o es vegi
privada dels subministraments bàsics. Aquest important repte demanda que les
administracions públiques actuïn amb una veritable determinació per revertir l'emergència
habitacional i això requereix que els diferents nivells de l'administració ―Generalitat, ens
supralocals i ajuntaments― treballin coordinadament i d'acord amb els principis de
subsidiarietat, responsabilitat, eficiència i racionalitat.
Després del pronunciament del Tribunal Constitucional, el Parlament Europeu ha debatut
una resolució en aquesta matèria, on ha acabat votant a favor de no tallar el
subministrament energètic a les llars durant l’hivernm, ja que consideren que “ningú
hauria de morir a Europa per tenir calefacció” i que “si el govern regional o local és capaç
de trobar els recursos amb els quals pot finançar, ni que sigui parcialment, aquesta
política, que es faci”. Per tot el que s’ha exposat es proposa al Ple de la corporació els
següents
ACORDS
PRIMER. Rebutjar enèrgicament l'actitud del Govern de l'Estat espanyol en allò que fa
referència a recórrer al Tribunal Constitucional qualsevol iniciativa legislativa que la
Generalitat de Catalunya impulsa per pal·liar la pobresa energètica i l’accés a l’habitatge.
SEGON. Denunciar la manca de sensibilitat social del Govern espanyol, que malgrat els
requeriments comunitaris, no ha formulat cap normativa en matèria de protecció dels
consumidors més vulnerables afectats per una situació de pobresa energètica.
TERCER. Exigir al Govern de l’Estat la immediata retirada del recurs presentat contra la
Llei 24/2015, del 29 de juliol, de mesures urgents per afrontar l'emergència en l'àmbit de
l'habitatge i la pobresa energètica.
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QUART. Donar suport als acords presos a la cimera sobre la Llei 24/2O15, del 29 de
juliol, de mesures urgents per a afrontar I’emergència en I’àmbit de l’habitatge i la
pobresa energètica del passat dimarts, 3 de maig de 2016, entre el Govern de la
Generalitat, els ens locals i els grups promotors de la ILP i especialment els següents
compromisos:
1. Tramitar i aprovar una nova llei urgent que garanteixi la cobertura que donaven els
articles 2, 3, 4, 5 i 7 impugnats pel Govern central amb participació dels ens locals
i les entitats impulsores de la ILP en la seva redacció.
2. Crear una comissió de treball formada per la Generalitat, els ajuntaments i el Grup
promotor amb l’objectiu d’activar de forma immediata les mesures d’urgència que
han de cobrir el buit dels articles impugnats mentre no es creen els instruments
per substituir-los.
3. Signar de manera immediata el conveni entre la Generalitat de Catalunya i les
companyies distribuïdores de gas i electricitat per a l’aplicació de la Llei 24/2015
de mesures urgents per fer front la pobresa energètica que inclogui la creació
d’ajuts a fons perdut destinat a les persones i unitats familiars en situació de risc
d’exclusió residencial i a càrrec del benefici que aquestes empreses obtenen amb
la prestació de serveis.
CINQUÈ. Instar el Govern de la Generalitat a mobilitzar els immobles en mal estat de
conservació, aplicant l'article 32 i 40 de la Llei 18/2007 i l’article 4 del Decret 1/2015 que
permeten l'expropiació o ús temporal per fer complir el deure de conservació i
rehabilitació, i a ampliar la relació de municipis que es consideren àrees de demanda
residencial forta i acreditada.
SISÈ. Instar el Govern de la Generalitat a aprovar una partida extraordinària destinada a
ajuts al pagament del lloguer per evitar desnonaments de lloguer.
SETÈ. Instar el Govern de la Generalitat que exigeixi a les entitats financeres i als grans
tenidors d'habitatge que segueixin aplicant els mecanismes i criteris que estableix la Llei
24/2015.
VUITÈ. Traslladar els presents acords al Govern de la Generalitat de Catalunya, al
Govern de l’Estat espanyol, als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya i del
Congrés dels Diputats, a la Federació de Municipis de Catalunya i a l’Associació Catalana
de Municipis, al Síndic de Greuges, a l’Agència Catalana de Consum, a l’Organització de
Consumidors i Usuaris, a la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca, a la Aliança contra la
Pobresa Energètica, a l’Observatori DESC, a les empreses subministradores de serveis
del municipi i fer-los públics als mitjans habituals de difusió del municipi.”
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies, senyora Condeminas. Doncs, si els sembla, si hi ha alguna intervenció
per part dels grups municipals abans de passar a la votació?
El Sr. Federico de las Heras
Gràcies, senyor alcalde. Bé, aquí vaig a replicar una mica el que es va comentar en el
Parlament de Catalunya, atès que s’ha traslladat el debat cap a aquesta seu municipal. I
bàsicament és això. La llei 24/2015 de mesures urgents per afrontar l’emergència en
l’àmbit d’habitatge i pobresa energètica té l’origen en la iniciativa legislativa popular
promoguda per la Plataforma d’Afectats de la Hipoteca.
Des del Partit Popular de Catalunya, en vam facilitar el tràmit parlamentari fins la seva
aprovació definitiva, votant favorablement la llei amb l’excepció de dos articles sobre
regulació de procedents judicials i sobre expropiació d’habitatges. El Popular de
Catalunya vam votar favorablement tots els articles que fan referència a la pobresa
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energètica. El Govern de l’Estat ha presentat un recurs i demana la suspensió de cinc
articles i una disposició addicional que fa referència a procediments judicials,
extrajudicials, legislació processal i expropiació en matèria d’habitatge i sobre
endeutament. No ha presentat cap recurs als articles que tracten de la pobresa
energètica, cap recurs. I per què explico això? Doncs perquè l’estratègia de la
Generalitat, entenem que és una estratègia indigne. No hi ha pobresa energètica a la
resta d’Espanya? Doncs igual que a Catalunya, exactament igual. El conflicte de la
pobresa energètica, només ha estat a Catalunya, perquè la resta de comunitats han
adoptat mesures des de l’àmbit social sense buscar conflictes jurídics ni necessitat de
modificar lleis. És pervers utilitzar el patiment de la gent com a munició partidista i com a
coartada del procés. L’estratègia que ha seguit la Generalitat és indigne. No ha pres cap
mesura eficaç dins de les seves competències i, en canvi, ha buscat el xoc institucional i
ha aprovat lleis inconstitucionals per acabar fent-se la víctima i culpar de tot el Govern
d’Espanya. La Generalitat no ha tingut voluntat d’ajudar les famílies vulnerables, podia fer
moltes coses contra la pobresa, però no les ha fet. Està clar que li preocupava més
utilitzar la pobresa pel procés independentista que solucionar-la. Les diverses mesures
que ha pres la Generalitat han estat un nyap.
El Decret 6/2013 anul·lat va ser aprovat el 2013 i en el seu primer any només va arribar a
800 famílies. Les entitats van criticar durament la seva gestió. El Govern va aprovar,
després de l’any 2014, un fons contra la pobresa energètica, però estava tan mal
dissenyat que només s’ha aplicat un 20 % del pressupost. Del fons contra la pobresa
energètica de l’any 2015, només s’han beneficiat 3.700 famílies, de cinc milions previstos
només s’han utilitzat 1,2 milions. L’Ajuntament de Barcelona n’ha ajudat 4.000 i el de
l’Hospitalet, 1.500. De fet, davant la inacció de la Generalitat els ajuntaments han assumit
l’ajuda a les famílies. A la Generalitat la pobresa energètica només li ha importat com a
eina de propaganda. La Generalitat porta nou mesos sense aprovar el reglament per
desplegar la llei de mesures per fer front a l’emergència habitacional i a la pobresa
energètica. CiU i ERC han aconseguit aprovar tota mena de pactes nacionals pel dret a
decidir, però després de molts anys han estat incapaços d’aprovar el pacte contra la
pobresa que demana tota l’oposició i les entitats del sector. En lloc de buscar xocs
institucionals i llenya pel procés la Generalitat podria prendre moltes mesures dins de les
seves competències per solucionar la pobresa energètica. Fer una campanya
d’informació sobre els ajuts que tenen a veure amb les persones, incloure en la cartera de
Serveis Socials un conjunt de mesures bàsiques i universals per ajudar les famílies amb
problemes de pobresa energètica, facilitar l’accés de les famílies a les ajudes que es
podria permetre que totes les oficines dels Serveis Socials de les famílies puguin fer els
tràmits per beneficiar-se de les ajudes de pobresa energètica, establir mecanismes de
finançament i col·laboració amb els serveis municipals per fer front a la pobresa i
elaborar, junt amb els responsables municipals i les entitats socials, un mapa de la
pobresa energètica a Catalunya i de les persones que necessiten ajut. Finançar
actuacions d’eficiència energètica que permetin reduir el cost del consum als edificis i les
famílies més vulnerables. Amb la llei plenament vigent en matèria de pobresa energètica i
altres aspectes d’emergència habitacional animem a tothom que ho necessiti que s’adreci
a la Generalitat de Catalunya per demanar informació en relació amb les mesures que
preveu aquesta llei i que són plenament aplicables. Gràcies
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies, alguna intervenció més? Senyora González
La Sra. Mònica González
Gràcies, senyor alcalde. Bona nit a tothom, un altre cop. Bé, el mes d’abril el nostre Grup
va presentar, aquí al consistori, una moció que fa referència en part a aquest tema.
Aquesta moció va ser presentada amb el nom de moció PSC Masnou sobre el seguiment
i la verificació municipal de les mesures acordades al Ple del Parlament de Catalunya
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sobre la situació d’emergència social, reactivació econòmica, gestió pública i la necessitat
d’una resposta institucional del mateix Parlament de Catalunya.
Amb aquesta moció nosaltres buscàvem donar importància i posar sobre la taula un tema
que ja portem debatent les últimes legislatures i que sempre ha estat en un segon pla.
Ens trobem en una situació en la qual administracions públiques, tant l’estatal com
l’autonòmica, han fet una retallada dels pressupostos des del 2010 fins al 2015, situant
aquestes retallades en l’àmbit autonòmic en un 15 % del pressupost i en l’àmbit estatal en
un 2,5 del pressupost global.
No em vull centrar, de totes maneres, a obrir esquerdes amb aquests temes, el que
realment vull agrair, i penso que agrairem tots, és el fet de donar suport a aquestes
mesures i evitar l’exclusió social i la desigualtat. Perquè al final és el que ens importa a
tots i és on es necessita donar suport i solucions. Els partits d’esquerres ho vam posar
sobre la taula molt abans, conscients de la situació que s’estava produint, però a les
polítiques socials no se’ls ha donat suport degudament des del Govern de la Generalitat.
Els governs locals tenim molt a dir en aquesta matèria. Som la primera porta a la qual
truquen els nostres veïns per solucionar els seus problemes i aquestes lleis promulgades
pel Parlament català estaven pensades i aprovades amb aquesta finalitat. També diem
que la situació actual no ha tingut una resposta adequada, malgrat tenir unes lleis i un
marc legal aprovat unànimement al Parlament. Diguem-ne que la intenció no compta sinó
se li posa acció. És per això que nosaltres, per fi, agraïm aquest gest per part de tots els
grups polítics disposats a treballar i pensem que en l’àmbit municipal hi tenim molt a dir,
molt a recolzar i, sobretot, a posar molt d’èmfasi en les polítiques socials perquè som els
primers a distribuir aquestes ajudes. És un tema prou important perquè hi hagi una
col·laboració colze a colze entre tots els partits, deixant de banda de els personalismes i
les sigles.
En aquest cas, vull agrair l’esforç que han fet tots els ponents per fer una moció conjunta i
presentar-la d’una forma consensuada. El nostre vot serà, evidentment, un vot a favor,
crític en alguns aspectes, però un vot a favor rotund. Gràcies
El Sr. Jaume Oliveras
Gràcies, senyora González. Màxim Fàbregas, endavant.
El Sr. Màxim Fàbregas
Gràcies, senyor alcalde. Primer vull començar la meva intervenció dient que el nostre
grup comparteix moltes de les crítiques esmentades pel regidor del PP en relació amb les
actuacions imperfectes o les omissions d’acció del Govern de la Generalitat. Però això no
impedirà que votem a favor de la moció, perquè creiem que, tal com la moció afirma, les
actuacions del govern del PP en relació amb les lleis i decrets promulgats pel Parlament i
pel Govern de Catalunya són inadmissibles i rebutjables. I ho són més encara quan
afecten disposicions del Parlament que, com les que s’esmenten a la moció, el que
pretenen és intentar minimitzar les conseqüències de la crisi sobre les famílies més
desafavorides del nostre país.
Creiem que la inclusió de les aportacions que ha fet el nostre Grup milloren
substancialment la proposta de moció inicial ja que, amb elles, la moció final afegeix
també les situacions d’emergència habitacional a les de pobresa energètica, que eren les
que es preveien exclusivament en la primera moció presentada per CiU i ERC.
Les nostres aportacions també aconsegueixen posar deures al Govern de la Generalitat
dient-li que, en l’àmbit de les seves competències, actuï de manera decidida en tots dos
àmbits d’emergència habitacional i pobresa energètica i que ho faci seguint les quatre
línies d’actuació que es recullen als acords del 5è al 8è.
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És per totes aquestes raons que, com he dit abans, donarem suport a la moció i, com
deia fa un moment la regidora del partit socialista, ens felicitem perquè quatre grups del
consistori hem estat capaços d’aparcar algunes de les nostres diferències en interès dels
veïns i veïnes del Masnou i, sobretot, d’aquells que ho estan passant més malament.
Gràcies
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies, senyor Màxim Fàbregas. Senyor Avilés, té la paraula.
El Sr. Francisco Avilés
Sí, gràcies senyor alcalde. Bé, nosaltres per anunciar que el nostre Grup s’abstindrà. Si
bé hauríem de deixar palès alguna de les qüestions del perquè ens han fet prendre
aquesta postura.
Primer de tot vull manifestar que, òbviament, estem a favor de qualsevol iniciativa que
vagi en la línia de protegir encara més a les persones vulnerables del nostre entorn i,
lògicament, el Masnou especialment. I que, per tant, en aquesta línia vam votar a favor
d’aquesta llei que ha estat recorreguda pel Govern espanyol així com d’altres que anaven
en la línia de protegir les persones més vulnerables. Ara bé, i en línia del que diu el meu
company del Partit Popular, és cert que hi ha unes qüestions que... home. Que com a
mínim s’han de dir, perquè no es doni la sensació que en aquest joc hi ha una persona
que és dolenta i l’altra que és molt bona, perquè no seria així. D’entrada, ens sobta que
es faci una llei amb el nom de pobresa energètica al 2015, quan portem 7 o 8 anys patint
una dura crisi que afecta especialment els ciutadans més vulnerables, i que hagin trigat
tants anys a fer una llei de pobresa energètica i que aquesta sigui del 2015.
També ens sobta que a la moció es parli de l’alarma social que això ha creat, quan
realment, i nosaltres que som coneixedors dels Serveis Socials d’aquest Ajuntament,
sabem que totes i cadascuna de les demandes que s’han fet de forma legítima en aquest
municipi han estat ateses pels Serveis Socials, als quals agraïm la gran tasca que fan. I,
per tant, no crec que perquè s’hagi suspès l’aplicació d’alguns articles, d’alguns preceptes
d’aquesta llei s’estigui generant l’alarma social que es diu.
Per altra part, si realment el que s’està impugnant per part del Govern d’Espanya és
algun conflicte de competències, és a dir, que són inconstitucionals perquè les
competències de l’Estat són unes i les competències del Govern o de la Comunitat
Autònoma de Catalunya són unes altres, no veig el perquè el que s’ha intentat és
modificar aquestes lleis que són de caràcter estatal al Congrés dels Diputats. Hi ha 47
diputats catalans al congrés estatal, és a dir, que més d’un 10 % dels diputats són
escollits a la Comunitat Autònoma de Catalunya i, per tant, si la competència considera el
Govern de l’Estat que és competència estatal, el que no entenc és perquè no s’ha fet
aquesta tasca legislativa a la cambra que tocava. I perquè s’ha intentat fer en una cambra
que sembla que no tocava. Per altra part, mirant així ràpidament estadístiques del
Tribunal Constitucional del 2013 i 2014, perquè dels altres encara no en tenim, dels
recursos d’inconstitucionalitat presentats, resulta que al 2014, el president del Govern va
posar 16 recursos d’inconstitucionalitat i 35 van estar promoguts per comunitats
autònomes. I al 2013, 14 han estat promoguts pel president del Govern i 43 han estat
promoguts per les comunitats autònomes. És a dir, que al final la potestat de presentar
recursos d’inconstitucionalitat, perquè qualsevol de les dues parts considera que s’estan
vulnerant les competències establertes a la Constitució, és un tràmit legítim que sembla
que utilitzen amb més freqüència les comunitats autònomes envers l’Estat que no l’Estat
envers les comunitats autònomes. Perquè així ho diuen les estadístiques i, per tant, seria
millor deixar aquest to alarmista, aquest to bèl·lic, aquest to dels bons i els dolents per
parlar d’una cosa que jo crec que hauria de ser unànime, que és protegir les persones
més vulnerables. I és per això que no podem donar-hi suport, en aquest cas perquè
estem vivint aquest famós procés, doncs s’intenta més treure algun tipus de profit polític
que no realment salvaguardar els drets de les persones més vulnerables.
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També fa gràcia, i amb això acabo, que tot i parlar de l’emergència social, tot i parlar de
pobresa energètica, acabem reclamant a la Generalitat que faci complir una llei del 2007
que no ha estat anul·lada, que no ha estat impugnada, sinó que simplement la manca
d’interès, la falta de voluntat política, ha fet que el Govern de la Generalitat no l’hagués
impulsat i no l’hagués desenvolupat com s’esperava. Per tant, lamentem que un altre cop
es polititzi tot amb el famós procés i es deixi de banda el que realment interessa, que és
la protecció de les persones més vulnerables que, afortunadament, malgrat les disputes
polítiques, malgrat la postura política del Govern de la Generalitat d’iniciar un procés cap
a la desconnexió malgrat la postura del Govern central de mantenir la seva posició forta i
unànime, que doncs som un sol país, malgrat aquestes diferències afortunadament els
municipis i les seves regidories de Serveis Socials han donat una gran resposta a les
persones que més necessitaven que els ajuntaments estiguessin el seu costat i, per tant,
dubto molt que puguem parlar d’alarma social, dubto molt que aquestes impugnacions
que ha fet el Govern de Madrid, doncs, signifiquin que a partir d’ara les persones estiguin
més vulnerables del que estaven ara. Gràcies
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies. Senyora Condeminas, té la paraula.
La Sra. Noemí Condeminas
Gràcies. Començo pel final si li sembla, contestant el senyor Frans Avilés. Vull dir-li que
sí, que és cert. S’ha trigat molt a fer aquesta llei, probablement esperant que el Govern
central, que és qui tenia la competència, la fes i no l’ha fet. I crec que no hem tingut cap
problema a dir que ha sigut fruit d’una iniciativa popular on el Govern s’hi ha afegit.
Quan parlem d’alarma social evidentment no parlem només del Masnou, parlem de tot
Catalunya i sí, hi ha gran alarma social. Perquè, si bé és cert que aquí funcionen o que no
estem tan malament com altres municipis, hi ha municipis que ho estan passant molt
malament. I, per tant, això genera alarma social. I, després, ha dit moltes coses; però
tampoc li ho respondré tot. Vostè ha dit que les comunitats autònomes impugnen igual
que el Govern, la diferència és que el Govern para aquestes lleis i les comunitats
autònomes no han pogut parar aquestes lleis.
I ara vaig a contestar una mica el senyor Federico de las Heras. No sé per on contestar.
Vostè i jo sempre tenim apassionants debats, m’encanta eh, no hi ha cap problema. Jo,
m’agradarà trobar el dia en què vostè sigui capaç de criticar el seu partit. Perquè, és clar,
fixi’s que si es llegeix... jo he anat retallant alguns articles i he de donar la raó al senyor
Màxim Fàbregas quan em deia que avui no retallem perquè és molt important. I és clar,
ara m’obliga a dir quins són tots els articles que s’han retallat d’aquesta llei. Sí, n’hi ha
moltíssims, i pràcticament tots fan referència a temes d’habitatge. Nosaltres, no ens
importa dir que en els darrers sis anys s’ha perdut l’oportunitat de desplegar de forma
efectiva una llei. I el Govern que hi havia era del meu color polític o del color polític del
Govern. És cert, i no passa res. Les coses es fan, es fan bé o malament i s’han de poder
rectificar i, per tant, estem d’acord que s’ha de millorar. Que es podrien fer millor, més
ràpid i amb més celeritat? Segur. Però jo pregunto, quina llei han fet vostès en temes de
pobresa energètica o temes d’habitatge? Li dic jo: cap, cap ni una. Vostè em diu “cinisme
o partidisme” quan em diu que estem obsessionats amb el procés i que només parlem
d’una part quan la majoria d’aquesta llei està desplegada i es podrà continuar. I jo li dic:
qui està obsessionat amb el procés, són vostès. I ho veuran en la... crec que és la darrera
moció o la penúltima moció, on no només parlem d’aquesta llei, sinó que li citarem totes
les lleis catalanes impugnades des del Govern espanyol. Per tant, jo crec que la moció
parla per si sola, avui en dia qui digui que no hi ha una necessitat de fer una llei en temes
de pobresa energètica, crec que no viu en aquesta societat, que probablement aquesta
llei té molt més de recorregut i que no soluciona els problemes, és evident, i que hem de
seguir treballant molt i moltíssim. Jo em quedo amb les paraules finals que diuen que si el
Govern regional o local és capaç de trobar recursos i pot finançar-los, doncs, encara que
62

Acta del Ple de l'Ajuntament del Masnou

Sessió núm. PLE2016000005

19 de maig de 2016

sigui parcial, aquestes polítiques les ha de fer. I jo no he trobat ni una sola paraula que
parli de procés en aquesta moció. Per tant, qui està obsessionat amb el procés potser
són vostès, deixin ja el procés de banda quan parlem de temes socials, perquè nosaltres
no n’hem parlat. Potser deixin d’obsessionar-se amb banderes als camps de futbol i
dediquin-se a fer lleis de pobresa energètica.
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies. Doncs, si els sembla, passem a la votació. Trenta segons, senyor De las
Heras.
El Sr. Federico de las Heras
És per fer una puntualització a la senyora Condeminas i fer-li una correcció. Diu que el
govern del PP no ha fet res. Bé, li comentaré per sobre, sense entrar en el debat, què ha
fet el govern del PP per la pobresa. En el marc de les seves competències, què ha fet el
Govern nacional? El pla contra la lluita de la pobresa infantil, pla de suport a la família, el
pla nacional per la inclusió social 2013-2016, nova llei del sector elèctric, que defineix i
amplia el concepte de consumidor vulnerable. Posar en ordre el sector elèctric, que ja
saben que tenia un forat de 30.000 milions d’euros, que això també ha arrossegat moltes
altres coses. Què més? Bé, amb això en tinc prou, no tinc la llista avui preparada, però hi
ha moltes més mesures o sigui que no ha fet res... Ja li portaré la llista completa, n’hi he
mencionat quatre que tenia aquí apuntades.
La Sra. Noemí Condeminas
També es deixa la de Castor, que la paguem entre tots, també.
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies, si els sembla passem a la votació de la moció presentada per quatre
grups municipals.
Resultat: Aprovat per majoria absoluta per 17 vots a favor, 1 vot en contra i 3 vots
d’abstenció.
Votació
Els grups municipals d'ERC-AM-MES (6 regidors), CiU (5 regidors), CUP-PA (2
regidores), ICV-EUiA-E (2 regidors) i PSC-CP (2 regidors) hi voten a favor.
El Grup Municipal del PP (1 regidor) hi vota en contra.
El Grup Municipal del C's (3 regidors) s’absté.
18. Moció presentada pel Grup Municipal de Ciutadans instant el Govern de la
Generalitat a garantir el finançament mínim de les escoles bressol del Masnou
La Sra. Stella Parodi llegeix la moció següent:
Aquesta moció s’ha presentat a l’empara del que diuen els articles 38 i 39 del ROM, no
ha passat per Comissió Informativa i no s’ha sotmès a examen de Secretaria ni
Intervenció.
“ATÈS que la disposició final segona de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d'educació,
estableix que el Govern de la Generalitat, amb la finalitat d'assolir els objectius de
l'esmentada Llei, ha d'incrementar progressivament els recursos econòmics destinats al
sistema educatiu i, prenent com a referència els països europeus que es distingeixen per
la seva excel·lència en educació, havia de situar progressivament la despesa educativa a
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prop de, com a mínim, el 6 % del producte interior brut, durant els vuit anys següents a la
seva aprovació.
ATÈS que la disposició final quarta de la Llei 12/2009, estableix que aquesta Llei entra en
vigor l'endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. La
publicació de la Llei 12/2009, es va materialitzar al DOGC núm. 5422, de 16 de juliol del
2009.
ATÈS que el 3 de març passat de 2016, en sessió núm. 10 del Parlament de Catalunya,
es va aprovar una moció en la qual, en el seu punt primer, s'insta el Govern de la
Generalitat, en compliment del que disposa la disposició final segona de la Llei 12/2009, a
incrementar progressivament els recursos destinats al sistema educatiu fins a situar la
despesa educativa com a mínim en el 6 % del producte interior brut els pròxims cinc
anys.
ATÈS que el punt segon de la moció aprovada en data 3 de març de 2016, en relació
amb les escoles bressol, el Parlament de Catalunya:
a) Constata que cal recuperar la coresponsabilitat del Govern de la Generalitat en el
finançament del servei públic de les escoles bressol municipals.
b) Insta el Govern de la Generalitat a garantir, tal com estableix la Llei d'educació, un
finançament de les escoles bressol que cobreixi com a mínim un mòdul econòmic
de 1.600 € per plaça i any, i comprometre a augmentar-lo progressivament fins als
1.800 € per plaça i any acordats amb els ajuntaments.
Vistos els problemes de finançament en què es troben les escoles bressol en el nostre
municipi per l'incompliment reiterat de la Generalitat de Catalunya dels seus compromisos
així com per l'incompliment del pagament del deute existent per aquest concepte.
Atesa l'obligació derivada de la disposició final primera, punt 1, de la Llei d'educació, que
estableix:
1. El Govern ha de garantir els recursos suficients per a afrontar la prestació dels
serveis la titularitat delegui en els ens locals. Qualsevol atribució de competències
nova, formalitzada per conveni entre el Departament i l'ens local corresponent, ha
d'anar acompanyada de l'assignació dels recursos suplementaris necessaris per a
finançar-la correctament. Per a l'assignació dels recursos s'ha de tenir en compte
el finançament del cost total i efectiu dels serveis delegats, que s'ha de fixar
d'acord amb les entitats municipalistes. L'assignació de recursos ha de ser una
condició necessària perquè entri en vigor la delegació de la competència.
Per tot l'anterior, és pel que el Grup Municipal de Ciutadans - Partit de la Ciutadania,
proposa al Ple l'adopció dels següents acords:
PRIMER: INSTAR el Govern de la Generalitat, de conformitat amb la moció aprovada pel
Ple del Parlament de Catalunya el 3 de març passat de 2016, perquè garanteixi, tal com
estableix la Llei d'educació, un finançament de les escoles bressol que cobreixi com a
mínim un mòdul econòmic de 1.600 € per plaça i any, i es comprometi a augmentar-lo
progressivament fins als 1.800 € per plaça i any acordats amb els ajuntaments.
SEGON: INSTAR el Govern municipal a exigir al Govern de la Generalitat de Catalunya
l'abonament, a aquest Ajuntament, del deute pendent derivat de l'incompliment del seu
compromís i obligació de finançament de les escoles bressol.
TERCER: DONAR TRASLLAT al Govern de la Generalitat, al Consell Escolar del
Masnou, a les escoles bressol ubicades al nostre municipi i a les seves AMPA.
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QUART. 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 El
Masnou Viu.”
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies. Alguna intervenció? Senyor Màxim Fàbregas
El Sr. Màxim Fàbregas
Gràcies, senyor alcalde. Bé, nosaltres votarem a favor de la moció, tot i que la
considerem totalment innecessària. I per aquesta raó havíem demanat als ponents que la
retiressin de l’ordre del dia, cosa que no han fet. I creiem que és innecessària perquè el
Ple de l’Ajuntament ja s’ha pronunciat en diverses ocasions, tant pel que fa a demanar a
la Generalitat que torni a finançar els ajuntaments com ho feia el govern tripartit l’any
2010, com per exigir a la Generalitat que pagui els deutes pendents als ajuntaments per
tots els conceptes, incloent-hi, doncs, els corresponents als ajuts per a les escoles
bressol.
I vull recordar que aquests pronunciaments del consistori s’han produït amb l’aprovació
d’un mínim de quatre mocions, dues de les quals han estat presentades pel nostre grup
municipal, en les quals s’ha exigit al Govern de la Generalitat el mateix que ara demana
la moció de C’s.
Creiem que aquesta moció es pot considerar electoralista ja que, si realment el que es
pretenia era exigir el compliment dels acords adoptats pel Parlament el passat mes de
març, la moció hauria d’haver inclòs les referències històriques als posicionaments
anteriors que ja havia adoptat el Ple de l’Ajuntament del Masnou en molts dels casos amb
el vot a favor de C’s o del GIM, perquè era un altre partit i que estava representat en
aquella època. I, probablement, pel que fa referència a l’exigència de l’Ajuntament a
demanar a la Generalitat que li pagui el deute pendent per les escoles bressol igual no té
massa sentit, perquè segurament a hores d’ara no hi ha deute pendent per aquest
concepte. Gràcies
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies. Alguna intervenció més?
La Sra. Meritxell Blanch
Gràcies, alcalde. Nosaltres, l’Equip de Govern, us avanço que ens abstindrem en la
votació, no perquè hi estiguem en contra, al contrari. Sí que he de dir que no eren cinc
sinó que són sis les que s’han presentat, cinc en el passat mandat i una en aquest. Tres
d’ICV, per cert, t’has deixat la del 22 de gener, i en totes elles s’ha demanat el deute
pendent, sol·licitar un finançament adequat i, a més a més, també es parlava de 1.600 €
per plaça i any. Per tant, nosaltres ens abstindrem.
El Sr. Jaume Oliveras
Gràcies. Senyora Parodi.
La Sra. Stella Parodi
Sí, gràcies. Bé, no, només veure que sí, que aquí ens reafirmem a reclamar el deute,
que, bé, faltarà veure ―com vostè diu― si ja està cancel·lat o no. Més que res ha estat la
presentació per donar suport a aquesta moció que es va presentar al 2016. Les altres
mocions, jo no he vist la similitud. Més que res per donar suport a aquesta moció.
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies, doncs passem a la votació.
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Resultat: Aprovat per majoria simple per 8 vots a favor i 13 vots d’abstenció.
Votació
Els grups municipals de C’s (3 regidors), ICV-EUiA-E (2 regidors), PSC-CP (2 regidors) i
PP (1 regidor) hi voten a favor.
Els grups municipals d’ERC-AM-MES (6 regidors), CiU (5 regidors) i la CUP-PA (2
regidores) s’abstenen.
19. Moció presentada pel Grup Municipal de Ciutadans per implantar el sistema de
seguretat "iKanguro" als infants del Masnou
El Sr. Francisco Avilés 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 iKanguro és un sistema de seguretat creat per tal de facilitar una identificació
tant col·lectiva com individual, especialment dels infants i persones amb discapacitat
psíquica, i que és una eina que ha estat qualificada de molt profitosa pels cossos i forces
de seguretat, especialment per les policies locals i mossos d’esquadra dels diversos
municipis on s’ha implantat.
Atès que el projecte iKanguro consisteix en una polsera intel·ligent, des de la qual es pot
accedir a les dades del responsable del portador de la polsera. L’accés a la informació de
la polsera es fa per mitjà de tres formes: la més ràpida i àgil és trucar al 112
d’Emergències i ells contacten amb els Mossos d’Esquadra o Policia Local. L’altra, entrar
mitjançant el portal web i posant el codi. I, finalment, mitjançant el codi QR amb un
smartphone. La informació que conté la polsera és una fitxa amb les dades del col·legi i
una variable, que en aquest cas conté la informació de la sortida concreta i les dades del
tutor responsable. El temps de recuperació de les persones perdudes està comprès entre
els 5 i els 8 minuts, dada que suposa un gran actiu i valor d’aquest sistema. Un exemple
el trobem en un cas real a la ciutat de Sitges, on un nen es va perdre en una excursió
amb el seu col·legi i es va trobar en un termini de 5 minuts.
Atès que aquest sistema s’utilitza en diversos tipus de col·lectius. El més comú és per a
les escoles, casals de nens o esdeveniments de gran magnitud i acumulació de
persones. Pel que fa a les escoles, quan s’organitzen sortides o excursions amb els
alumnes, cadascun d’aquests porta la polsera amb el seu respectiu codi per tal d’ésser
identificar en cas que es perdi el grup. D’altra banda, en l’àmbit municipal quan a l’estiu
es realitzen estades, colònies o casals per part de l’Ajuntament o entitats, també s’utilitza
aquest sistema per tal de tenir identificats els nens.
Un altre cas que cada cop és més sovint és el d’identificar persones grans que pateixin la
malaltia d’Alzheimer. En aquest supòsit, la persona també porta la polsera i, en el cas que
abandoni l’edifici o marxi de manera inconscient, pot ser identificat d’una forma ràpida. És
utilitzat en residències de gent gran o centres hospitalaris i psíquics.
Atès que actualment el Sistema iKanguro està funcionant en diferents municipis com a
sistema de seguretat públic. Aquest és el cas, per exemple, de l’Ajuntament de Cornellà,
on s’ha implantat aquest sistema per a totes les escoles públiques. També s’ha implantat
a l’Ajuntament de Vilassar de Mar i la Pobla de Montornès així com a escoles de
Barcelona, el Baix Llobregat o centres d’educació especial com Special Olympics. També
en diferents empreses del lleure Educatiu, com Fundesplai o la Fundació Pere Tarrés.
Atès que el preu d’aquest sistema és de 6,5 € per nen i per any, amb totes les sortides
incloses, una mitjana d’unes 8-10 sortides anualment, quedant finalment, en uns 70
cèntims per sortida i nen.
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Atès que és per això que entenem que avui en dia amb els avenços existents i per mitjà
d’aquest sistema, seria quelcom positiu l’estudi i la posterior implantació d’una manera
progressiva d’aquest sistema de seguretat per als nens de les escoles i la recomanació
als centres que tenen cura de persones amb Alzheimer. Una mostra de la satisfacció de
pares, mares, famílies i clients en general d’aquest sistema són els següents testimonis
que apareixen en aquest vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=SNEgtoeWG8k
És per tot això que el Grup Municipal de Ciutadans – Partido de la Ciudadanía al Masnou
proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
PRIMER: fer promoció, publicitat i informar les diferents escoles del Masnou, tant
públiques com concertades, així com les diferents entitats infantils que puguin organitzar
sortides o casals d’infants, per tal de donar a conèixer el sistema de seguretat iKanguro i
col·laborar en una possible implantació.
SEGON: estudiar la possibilitat d’implantar aquest sistema de seguretat iKanguro de
forma progressiva per als nens de les escoles del Masnou.
TERCER: realitzar una prova pilot durant aquest any lectiu o a l’inici del següent a les
nostres escoles, de forma gratuïta amb la finalitat d’avaluar i valorar el servei.
QUART: informar del contingut d’aquest acord a tots els centres escolars del Masnou i
centres d’atenció a persones amb pacients d’Alzheimer.
CINQUÈ: 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 El
Masnou Viu.”
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies. Doncs obriríem torn. Senyor Suñé
El Sr. Ernest Suñé
Sí, jo el que demanaria és si pogués quedar damunt la taula, passar a Comissió
Informativa perquè no hem tingut temps d’analitzar-lo i ens hagués agradat que el ponent
ens fes una explicació més amplia, exactament en què consisteix aquest projecte, perquè
trobem si més no, curiós, i abans de prendre una decisió voldríem conèixer-la amb més
informació. En tot cas traslladem al ponent aquesta proposta.
El Sr. Jaume Oliveras
Gràcies. Senyor Avilés.
El Sr. Francisco Avilés
Sí, senyor Suñé. A veure, ja li vaig dir a la Junta de Portaveus que per a nosaltres, de fet,
el contingut de la moció i els acords van una mica en la línia d’estudiar, realitzar proves i,
per tant, no tindríem inconvenient que passés a Comissió Informativa i es pogués
treballar conjuntament. El que passa és que per això vaig mirar a la banda del Govern,
perquè em diguessin quina podia ser la seva postura. No volia que m’avancessin els seus
arguments, però si la passem a Comissió Informativa perquè realment tenen interès a
treballar o estudiar aquesta possibilitat, perfecte. Si l’hem de passar a Comissió
Informativa però ja tindré una negativa del Govern, doncs no val la pena que demorem
més el tema i, per entendre’ns, si em permet l’expressió, matem-ho aquí. És a dir, si el
recorregut de la moció serà en aquest plenari, doncs, no cal que la fem patir més fins al
proper plenari. Per tant, no sé si l’Equip de Govern considera que es pot estudiar i
treballar, jo no tinc cap inconvenient que així sigui, ara si té una idea ja clara i definida
que aquest sistema no interessa, que podria ser, doncs fem-ho.
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El Sr. Jaume Oliveras
Si li sembla desvelem el misteri per part del Govern.
La Sra. Noemí Condeminas
Gràcies. Com bé vostè diu, no estem per la labor d’aquest projecte, i explicaré el perquè.
Sí que hi estem d’acord i és una iniciativa que està molt bé i l’hem valorada no només
amb aquesta empresa sinó amb altres. No sé si hi ha un interès especial amb aquesta
empresa, però no és l’única i n’hi ha moltíssimes. A priori no ens va semblar un mal
sistema, tot suposant que era un sistema GPS. Veient que el que anomena aquesta
empresa que es diu Ikanguro d’una polsera intel·ligent, que no és res més que un codi
QR amb unes dades entrades, és un sistema que ja fan servir algunes escoles i que ja
fem servir quan fem casals o altres coses. O, per exemple, a la platja del Masnou a
l’estiu. Que és simplement una polsera tipus Portaventura, Tibidabo o similars, dic
aquestes marques perquè em ve al cap on es pot posar el telèfon i el nom de la criatura i,
per tant, faria el mateix efecte que un codi QR quan cases allò et posa el mateix nom. I
això no té cap cost. Per tant, podríem implementar o podríem ampliar, estaria d’acord
amb vostè, amb potser a més llocs. O oferir-lo a més centres, però no caldria fer aquest
cost per barat que sigui.
I, després, respecte al tema de la gent gran, que seria l’altre vessant, voldria dir-li que ja
en el mandat passat vam començar i en aquest s’ha fet a través de Serveis Socials un
conveni amb la Creu Roja de Catalunya on sí que hi ha una espècie, diguem-ne, com de
rellotge, seria simulat, un rellotge, aquest sí que és un sistema GPS i que aquest permet
avisar els familiars o tutors, tutelats en aquest cas, doncs quan es desplaça aquesta
persona, si es desplaça a peu o si es desplaça amb vehicle i on està en cada moment. I
per això sí que tenim una subvenció específica quan hi ha un cas puntual d’aquests que
ho requereix. Per tant, doncs, creiem que ho tenim pràcticament acotat i que la part, la
bona intenció que té aquesta moció la podem seguir fent igual sense que, a més a més,
tingui cap cost addicional. Gràcies
El Sr. Jaume Oliveras
Per tant, entenc que manté la moció.
El Sr. Francisco Avilés
Sí, es manté la moció.
El Sr. Jaume Oliveras
Hi hauria alguna intervenció per part dels grups municipals? Senyora Miras.
La Sra. Sandra Miras
Sí, nosaltres molt, molt breu, aquest cop breu de veritat. Aquesta moció, no l’acabem de
veure clara, especialment en el cas de la canalla.
Als casals d'estiu sempre van amb una samarreta identificativa o amb un collaret, una
cartolina al coll o, a vegades, hem vist nens amb el telèfon de la família posat en el braç i
ens sembla que, bé, hi ha sistemes analògics de tota la vida i que podria ser una despesa
que igual és innecessària. Gràcies.
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies, senyora Miras. Senyor Suñé.
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El Sr. Ernest Suñé
Sí, jo només per agrair l’explicació que ha fet la senyora Noemí Condeminas. He de dir
que jo tampoc no entenia quin era el projecte. Creia que hi havia un xip o un tipus
d’element que posicionava la persona. Jo crec que no té el mateix valor si és una polsera
com les que ja estem utilitzant a la platja. Per això, de fet, per això volia més informació.
Nosaltres no canviarem el nostre posicionament de vot perquè també creiem que la
presentació de la moció prové d’una bona intenció. Per tant, teníem pensat abstenir-nos
davant la nova possibilitat d’estudiar-ho, però creiem que l’exposició que ha fet la senyora
Noemí Condeminas és molt aclaridora i, per tant, l’encoratgem a seguir i si té aquesta
empresa que ha fet aquest tipus de polseres, doncs, endavant.
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies. Senyor Avilés, té la paraula.
El Sr. Francisco Avilés
Bé, doncs clar. Agrair si hi ha algun vot a favor, agrair-lo i, bé, el que sí que farem el
proper plenari, que si vol ja m’ho pot anar avançant, és saber amb quins sistemes
treballem, quina metodologia tenim per, entre tots doncs, poder treure l’aigua més clara.
Gràcies.
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies. Per tant, entenc que passaríem a la votació de la moció.
Resultat: No aprovat per majoria absoluta per 13 vots en contra, 3 vots a favor i 5 vots
d’abstenció.
Votació
El Grup Municipal de C’s (3 regidors) hi vota a favor.
Els grups municipals d’ERC-AM-MES (6 regidors), CiU (5 regidors) i la CUP-PA (2
regidores) hi voten en contra.
Els grups municipals d’ICV-EUiA-E (2 regidors), PSC-CP (2 regidors) i PP (1 regidor)
s’abstenen.
20. Moció presentada pel Grup Municipal de Ciutadans en defensa de la cooficialitat
de les llengües a Catalunya i de reconeixement de la seva pluralitat lingüística
El Sr. Francisco Avilés 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 segons l'IDESCAT, la llengua habitual del 50,7 % dels catalans és el castellà i
que el català és la llengua habitual del 36,3 % dels catalans.
Atès que la Constitució estableix, en el seu article tercer, que el castellà és la llengua
espanyola oficial de l'Estat i que les altres llengües espanyoles seran també oficials en les
respectives comunitats autònomes d'acord amb els seus estatuts.
Atès que l'Estatut d'autonomia de Catalunya estableix, en el seu article 6.2 que totes les
persones tenen el dret d'utilitzar les dues llengües oficials i que els poders públics de
Catalunya han d'establir les mesures necessàries per facilitar l'exercici d'aquest dret.
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Atès que d'acord amb l'article 32 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya, no hi pot haver
discriminació per l'ús de qualsevol de les dues llengües.
Atès que la sentència 31/2010, de 28 de juny de 2010, del Tribunal Constitucional,
estableix que l'Administració no pot establir cap preferència en l'ús de les llengües per
preservar el dret dels ciutadans a escollir la llengua en què es relacionen amb
l'Administració. I que el TSJC s'ha pronunciat en aquesta línia pel que fa als reglaments
lingüístics de la Diputació de Barcelona i la Diputació de Lleida, com també del
Reglament de l'ús de la llengua catalana a l'Ajuntament de Barcelona.
Atès que tot l'anterior és l'expressió jurídica que preserva els drets lingüístics dels
ciutadans de Catalunya
És per tot això que el Grup Municipal de Ciutadans – Partido de la Ciudadanía al Masnou
proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
PRIMER.- Declarar el compromís de l'Ajuntament del Masnou amb la defensa dels drets
lingüístics dels catalans i la cooficialitat del castellà i del català a Catalunya, d'acord amb
la realitat social i jurídica expressada en l'exposició de motius.
SEGON.- Instar l'Ajuntament del Masnou a modificar el Reglament de l'ús de la llengua
catalana per adequar-lo a dret. Mentre que s'estigui procedint a aquesta adequació,
l'Ajuntament haurà de:
a) Disposar de les ordenances municipals, formularis, impresos i qualsevol altre
document de caràcter administratiu, sigui en format físic o digital, com a mínim en
les dues llengües oficials, per preservar la lliure elecció o preferència d'ús
lingüístic dels veïns.
b) Enviar les comunicacions oficials de l'Ajuntament als veïns del municipi, com a
mínim, en les dues llengües oficials.
c) Preparar els programes de les festes municipals, com a mínim, en les dues
llengües oficials.
d) Disposar de les web que depenen de l'Ajuntament, com a mínim, en les dues
llengües oficials.
e) Adaptar la publicació El Masnou Viu perquè les dues llengües oficials siguin
utilitzades de manera equilibrada en la redacció dels seus continguts.
TERCER: 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 El
Masnou Viu.”
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies. Hi ha alguna intervenció?
El Sr. Federico de las Heras
Sí, bé, la nostra intervenció és només per avançar que hi votarem a favor. La nostra
postura en aquest tema, que ho hem demanat en altres ocasions i reiterativament, és
prou coneguda i és un tema que, si no hi hagués aquesta mena de confrontació
lingüística que es vol crear on no hi és, perquè al carrer no existeix, realment aquestes
mocions no tindrien lloc ni formarien part de totes les accions que ha anomenat el ponent
de la moció, formarien part de la vida actual i normal de qualsevol societat.
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Aquí, per desgracia, no és així i s’han de reclamar de tant en tant mocions com aquestes,
que estiguin les dues llengües, castellana i catalana, reconegudes com ho son en l’àmbit
de carrer i, d’acord amb les nostres lleis tan constitucionals, com de l’estatut, com del
mateix carrer. Gràcies
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies. Senyor Suñé, endavant.
El Sr. Ernest Suñé
Gràcies, senyor alcalde, de nou aquí amb vostès. No volem votar en contra de la moció,
ja que creiem que moltes de les seves demandes són correctes i, fins i tot, podríem estar
d’acord amb algunes, però volem recordar que aquest tema ja ha estat debatut aquí en
aquest plenari recentment amb el ROM i hi ha hagut una majoria que, democràticament,
ha decidit una altra cosa. Les consideracions jurídiques amb les quals abunda la seva
moció, doncs, d’entrada no ens acaben de fer el pes, però aquí ho deixem.
Tampoc podem votar-hi a favor, perquè precisament la vehicularitat i preeminència del
català envers el castellà té un sentit concret, que no és altre que fomentar l’ús, fomentar i
garantir l’ús de la llengua catalana i, tal com vostè afirma a la seva exposició de motius,
hores d’ara aquesta llengua nomes és l’habitual del 36,3 % de la població, mentre que el
castellà és la llengua habitual del 50,7 %. És normal, i així ho han d’entendre, l’esforç de
les administracions per equiparar ambdues llengües. Així que, quan arribem al 50 % les
dues en parlem i nosaltres els donarem suport. I, per cert, en quina llengua parla el 13 %
restant? Perquè a mi no em quadra, saber si m’ho poden dir. Per això els avancem que
nosaltres, ens abstindrem. Gràcies
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies. Senyora Crespo, endavant.
La Sra. Elena Crespo
Gràcies, senyor alcalde, bona nit. Doncs, per no allargar-nos volia dir que nosaltres hi
votarem en contra i ho farem perquè pensem que aquesta és una moció electoralista i
que només pretén intentar posar de manifest un conflicte de l’ús de català que aquí a
l’Ajuntament no existeix. A més, entenem que tampoc ningú ha estudiat l’impacte que
això generaria pel que fa a càrregues de treball, despesa, de fer, doncs, tota la
documentació tècnica i administrativa per duplicat. Jo els encoratjo a fer servir la llengua
per a altres coses com dialogar i altres coses més plaents en comptes d’utilitzar-la com a
confrontació. Gràcies, bona nit.
El Sr. Jaume Oliveras
Gràcies, per la seva observació. Senyora Miras.
La Sra. Sandra Miras
El Reino de España, que és el nom oficial de l'Estat espanyol, és una democràcia
castellanocèntrica, uniformitzadora i excloent de la diferència.
El règim lingüístic que tenim a Catalunya és el de la imposició del castellà com a llengua
oficial. El motiu pel qual el castellà és oficial no és que hi hagi molta població amb el
castellà com a primera llengua, com ens volen fer creure de manera barroera, alguns; el
motiu pel qual el castellà és oficial és per una imposició política que ve des de fa segles,
de la mateixa manera que fa segles potències europees com França o Anglaterra van
imposar la seva llengua "nacional" en els territoris que ocupaven i conquerien.
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L'Estat espanyol jerarquitza les llengües dels territoris que administra i dóna supremacia
al castellà per davant de totes les altres llengües. Com a llengua de dominació que és
intenta disputar l'estatus de llengua territorial allà on no ha estat mai la llengua pròpia. La
jerarquització lingüística és incompatible amb la diversitat lingüística.
La ideologia política de l'anomenat "bilingüisme" vol fer creure que la coexistència de
dues llengües a Catalunya, totes dues amb un suposat mateix estatus d'oficialitat i
igualtat de drets, és un fet natural, positiu, enriquidor i democràtic. En realitat, aquesta
ideologia bilingüista no és res més que una forma d'encobrir i legitimar la subordinació
d'una llengua a l'altra. Ara ja no cal prohibir el català perquè rere l'etiqueta de bilingüisme
s'amaga un monolingüisme que, de tant en tant, diu quatre paraules en català a l'escola,
o en un Ple de l'Ajuntament. Això, evidentment, no és bilingüisme, però ja sabem que la
metròpoli sempre s'ha volgut auto convèncer que colonitzar és una manera
d'universalitzar i de protegir els subjugats.
Que el 70 % dels catalanoparlants es passi al castellà quan el seu interlocutor o
interlocutora parlen castellà és una norma que prové de la baixa autoestima i d'una
imposició de fa segles, s'ha convertit en norma interioritzada amb el pas dels anys i, per
això, avui dia el català ja no cal prohibir-lo. És un mecanisme psicològic que s'ha allargat
en el temps, la lentitud del procés fomenta entre la població el miratge que el bilingüisme
social pot permetre el reeiximent de la llengua minoritzada i una situació d'equilibri
permanent. Tot i així, no deixen de fer-se normes per afavorir el castellà, com es pretén
amb aquesta moció.
Tot i aquesta imposició, el català s'ha mantingut viu en la parla popular i, fins i tot, ha
arribat a aconseguir un cert reconeixement i protecció institucional en algunes èpoques,
com és l'actual. Però la situació està molt lluny de ser una situació normalitzada per a una
llengua pròpia d'un territori. No és que el català hagi de ser preferent o se l'hagi de
discriminar positivament, sinó que cal prendre consciència que s'ha de superar la seva
subordinació lingüística i ha de ser la llengua que articuli la integració dels ciutadans i
ciutadanes en la societat catalana.
El multilingüisme és una riquesa individual i social i s'ha de garantir que tothom se senti
reconegut i inclòs en la construcció d'un país normal, però això no significa que el castellà
s'hagi d'imposar per sobre de qualsevol altra llengua.
Com deia Gandhi: "No vull que casa meva estigui emmurallada per totes bandes. Desitjo
que les cultures de totes les nacions vagin d'aquí cap allà al voltant de casa meva tan
lliurement com sigui possible. Però refuso que cap d'aquestes cultures m'arrabassi els
peus. Em nego a viure a la casa d'un altre, com a intrús, un captaire o un esclau". Gràcies
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies. El senyor Garcia.
El Sr. Eduard Garcia
Sí, bona nit. Per avançar el nostre vot en contra de la moció. Primer de tot, perquè
pensem, com ja ha dit algú, que aquesta moció posa de manifest o vol fer palès un
problema que creiem que no hi és. És a dir, a Catalunya fa molts anys que el català i el
castellà conviuen amb certa normalitat.
I segona, també, perquè segurament això sigui una opinió personal, aquesta moció no
parla de la llengua catalana ni del castellà. I prova d’això és que només dediquen dues
línies a parlar del castellà al català, treta d’una estadística de l’Idescat que, com molt bé
ha assenyalat el senyor Suñé, doncs s’oblida del 13 % de la població que no sabem què
carai parlen. Llavors, de què parla aquesta moció? Doncs aquesta moció segurament
també sigui per l’època en la qual estem, com avançava el ponent d’ICV-EUiA, sigui una
moció electoralista i en la qual vostès deuen tenir molt clar on tenen un grapat de vots,
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que poden esgarrapar i prenen la mateixa tàctica que pren el PP, que no és una altra que
judicialitzar la política. Judicialitzar la política i parlar de tot un seguit de lleis i de
sentències que, dit sigui de pas, ja coneixem moltes sentències d’aquestes de quin calat
són. Per tant, nosaltres diríem, deixin que els jutges facin la seva feina, que els tribunals
facin la seva feina i que els polítics i la població catalana facin també la seva feina. Per tot
això, nosaltres votarem en contra d’aquesta moció.
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies. Senyora Folch, té la paraula.
La Sra. Sílvia Folch
Sí, gràcies senyor alcalde. Només per, també, comentar que el vot del nostre Grup serà
en contra d’aquesta moció. No fa gaire en aquest plenari es va parlar sobre la llengua que
s’empraria i s’utilitzaria en el dia a dia de la nostra Administració i va ser en el debat que
es va plantejar també en aquest plenari, per l’aprovació inicial del ROM, del Reglament
Municipal Orgànic, que en breu entrarà en vigor i que, per tant, ja està plantejat i no cal
tornar a plantejar quina és la llengua que, de forma habitual, s’ha d’utilitzar en el nostre
consistori. Per tant, aquesta moció, no em vull estendre, aquesta moció sols pot tenir una
única motivació i és crear un conflicte lingüístic on no n’hi ha. Lluny de voler defensar la
pluralitat el que es pretén és crear una tensió totalment innecessària.
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies. Per tant, senyor Avilés.
El Sr. Francisco Avilés
Sí, gràcies. Miraré de ser breu per respondre una mica les intervencions que m’han
precedit. Primer de tot, em sorprèn, jo suposo que en el ROM ens vam deixar de regular
una qüestió, que era que en període electoral no es poguessin presentar mocions.
Perquè sinó podrien ser titllades d’electoralistes, no? I és una mica estrany que les partits
polítics que presentin mocions, doncs, quan no siguin del gust de les persones que les
han de defensar o s’han de mostrar millor que defensar, han de mostrar una postura en
contra, les titllin d’electoralistes, no sé. Lamento molt que tinguin aquesta sensació, però
no els preocupa el que fa el seu treball o la seva política i presenten les coses quan les
presenta i suposo que tots aquí en el seu dia a dia en certa manera estem fent
electoralisme, no? Perquè entenc que molts de vosaltres voldreu repetir d’aquí a tres
anys, segurament, no? Doncs entenc que esteu fent el mateix.
Es parla que no existeix el conflicte, no hi ha problema o que nosaltres volem crear un
conflicte, és a dir, demanar que els formularis de l’Ajuntament, les instàncies, el model
d’instància municipal estiguin en dos idiomes és crear un conflicte? Aquesta seria la
pregunta. Perquè llavors potser el problema el té la part que votarà en contra de la moció,
perquè jo no crec que sigui tan conflicte que hi hagi una documentació municipal
substancial o essencial que estigui en dues llengües, jo no crec que això sigui crear cap
conflicte. Al contrari. Oferir la possibilitat que això, doncs, arribi a més gent. Si fos així, un
conflicte, el que no entenem és com l’última guia de recursos que ha editat la regidoria de
Cultura i més en relació amb el tema turístic estigui escrita en castellà. Llavors, no ho
entenem, és a dir, es pot escriure en castellà o no es pot escriure en castellà? I no hi ha
al Masnou gent que no coneix el castellà, que no coneix el català. No creuen que és una
cosa, diguéssim, difícil d’entendre o és una anomalia democràtica que a El Masnou Viu, a
la revista que tenim a l’Ajuntament per difondre les idees polítiques, no podem escriure
només en castellà els partits polítics? No creuen que això és una anomalia democràtica?
I, és més, segurament em diran que no, que és el reglament d’usos lingüístics que tenim,
que és una cosa normal i que el que fem és traduir l’idioma, però llavors la meva pregunta
és: Per què aquest Ajuntament ha acceptat publicitat en castellà a El Masnou Viu? La
pela mana? Aquest és el tema? La pela mana? Perquè sinó no ho entenc. És a dir, per
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què acceptem publicitat en castellà a El Masnou Viu i, en canvi, els regidors que volem
escriure en castellà i expressar-se en castellà els hi posen problemes? Suposo perquè hi
haurà alguna mena de conflicte. Per què creuen que una revista tan prestigiosa com The
economist, que no crec que podem dir, que ha estat manipulada per ningú, no crec que
podem dir-ho, potser algun de vosaltres així ho entendrà. Així criticar recentment la
cultura o la política portada a terme millor dit per la Generalitat de Catalunya per les
multes lingüístiques. Per què creus? És que realment no és un problema? És que l’únic
que veu que s’està intentant expulsar de les administracions el castellà l’únic partit que hi
diem és Ciutadans i sembla que el Partit Popular? No sé, jo lamento que, bé, que la
moció no opti o tingui suport suficient com per ser aprovada. Esperem i desitgem que
realment a l’Ajuntament del Masnou això no sigui un problema, perquè recordo que els
ciutadans poden demanar qualsevol de les seves instàncies, qualsevol de les seves
respostes, qualsevol de la informació en la llengua castellana i que l’Ajuntament estarà
obligada així a subministrar-li-ho. I esperem i desitgem, si entren sol·licituds en aquest
sentit, doncs, faci gal·la del seu esperit democràtic aquest Ajuntament i respongui
positivament aquestes demandes. Gràcies
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies. Si els hi sembla passem a la votació.
Resultat: No aprovat per majoria absoluta per 15 vots en contra, 4 vots a favor i 2 vots
d’abstenció.
Votació
Els grups municipals de C’s (3 regidors) i PP (1 regidor) hi voten a favor.
Els grups municipals d’ERC-AM-MES (6 regidors), CiU (5 regidors), CUP-PA (2
regidores) i ICV-EUiA-E (2 regidors) hi voten en contra.
El Grup Municipal del PSC-CP (2 regidors) s’absté.
Fora de l’ordre del dia, els grups municipals d’ERC-AM-MES i CiU presenten la
moció següent:
Moció presentada pels grups municipals d’ERC-AM-MES i CiU per la defensa de la
sobirania del Parlament de Catalunya i contra els atacs a les lleis catalanes.
La Sra. Sílvia Folch
Sí, gràcies, senyor alcalde. Bé, la urgència ve motivada per la multitud de sentències que
darrerament ha dictat el Tribunal Constitucional en contra de les lleis catalanes.
El Sr. Jaume Oliveras
Per tant, si els sembla passaríem, si els sembla, a la votació de la urgència. Sobre la
urgència hi ha alguna cosa a dir?
El Sr. Francisco Avilés
Jo, bé, primer per dir que sentència no se n’ha dictat cap i el que es fa és seguir un
procediment que diu el Tribunal Constitucional, que quan es presenta recurs
d’inconstitucionalitat el que fa és suspendre cautelarment fins que es resol amb una
primera resolució, si es manté o no es manté la suspensió. Això per un costat. I, segon, si
sembla que com del redactat de la moció que, segurament doncs o malauradament es
llegirà, això és un atac premeditat, construït i realitzat pel Govern d’Espanya en contra de
les lleis catalanes, doncs, entenem que això segurament seguirà produint-se durant els
mesos posteriors i, per tant, no té sentit presentar ara una moció d’urgència que podria
anar perfectament al plenari proper.
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El Sr. Jaume Oliveras
Si els sembla, després de les seva explicació. Passaríem a votar la urgència.
El president sotmet a votació la urgència de la moció.
Resultat: Aprovada la urgència per 13 vots a favor i 8 vots en contra.
Votació:
Els grups municipals d’ERC-AM-MES (6 regidors), CiU (5 regidors) i la CUP-PA (2
regidores) hi voten a favor.
Els grups municipals de C’s (3 regidors), ICV-EUiA-E (2 regidors), PSC-CP (2 regidors) i
PP (1 regidor) hi voten en contra.
Moció presentada pels grups municipals d'ERC-AM-MES i CiU per la defensa de la
sobirania del Parlament de Catalunya i contra els atacs a les lleis catalanes
La Sra. Sílvia Folch llegeix la moció següent:
Aquesta moció s’ha presentat per urgència, no ha passat per Comissió Informativa i no
s’ha sotmès a examen de Secretaria ni Intervenció.
“Catalunya es troba davant d’una nova ofensiva del govern espanyol en funcions de
judicialitzar la política i de recórrer davant el Tribunal Constitucional normes que afecten
els drets bàsics de la ciutadania i que atempten contra la sobirania del Parlament de
Catalunya. Des de principis d’any, hem assistit a la suspensió de diverses lleis catalanes
a partir de recursos presentats pel govern en funcions davant un tribunal mancant de
legitimitat.
Les lleis recentment suspeses en els àmbits de l’accés l’habitatge, les professions
esportives, la igualtat efectiva entre dones i homes o el codi de consum tenen un fort
impacte social. Els embats judicials també s’han dirigit a les institucions catalanes com la
suspensió de la Conselleria d’Afers Exteriors i la suspensió de la llei de governs locals.
Altres resolucions com la que ha declarat inconstitucional la prohibició de la pràctica del
fracking o la suspensió de l’impost sobre la producció nuclear atempten directament
contra el model de país acordat a la cambra legislativa catalana.
Els recursos de l’Estat al Tribunal Constitucional de les darreres setmanes afecten
directament aquelles persones que més estan patint els efectes de la crisi econòmica i
que es troben en situació d’emergència social. En aquest sentit, la ràpida resposta per a
la coordinació entre els Ajuntaments, el Govern de la Generalitat i el Parlament que
pretén mitigar l’impacte del recurs contra la llei 24/2015 de mesures urgents per afrontar
l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica és essencial per a la
cohesió social del nostre país. El món local juga un paper clau en la resposta a les
persones que es troben en situació d’emergència residencial i de pobresa energètica així
com també és essencial la responsabilitat de les entitats bancàries i la seva disposició a
col·laborar amb els poders públics.
Atès que el Tribunal Constitucional ha admès a tràmit i ha declarat inconstitucionals lleis
que afecten directament els drets de la ciutadania de Catalunya, l’actuació les seves
institucions i del model territorial fent que aquestes quedin en suspens.
Atès que el Parlament de Catalunya representa el poble català, exerceix la potestat
legislativa i és la seu on s’expressa el pluralisme i es fa públic el debat polític.
Atès que el Parlament de Catalunya va aprovar el passat 9 de novembre Resolució 1/XI
sobre l’inici del procés polític a Catalunya com a conseqüència dels resultats electorals
del 27 de setembre de 2015 que estableix que “el Parlament de Catalunya, com a
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dipositari de la sobirania i com a expressió del poder constituent, reitera que aquesta
cambra i el procés de desconnexió democràtica de l’Estat espanyol no se supeditaran a
les decisions de les institucions de l'Estat espanyol”.
Per tots aquests motius, es proposa al Ple municipal l’adopció dels acord següents:
ACORDS
Primer. Donar suport al Parlament de Catalunya en les iniciatives legislatives que
refermin la voluntat de donar resposta a les emergències socials.
Segon. Donar suport al Govern de la Generalitat en el desplegament normatiu i
reglamentari al que s'ha compromès i en la relació amb els serveis socials.
Tercer. Impulsar des de l’Ajuntament les iniciatives que permet la llei 24/2015, seguint
l'exemple de l'Ajuntament de Sabadell, que manté el compromís de continuar impulsant
accions per evitar desnonaments per impagament d’hipoteca o de lloguer, així com
buscar mecanismes de segona oportunitat per cancel·lar deutes contrets per habitatge
habitual.
Quart. Traslladar a les entitats del tercer sector la voluntat de l’Ajuntament de continuar
treballant per les persones que més ho necessiten.
Cinquè. Participar de les accions que es puguin organitzar en rebuig de la suspensió de
les lleis catalanes i a favor de la sobirania del Parlament de Catalunya.
Sisè. Fer arribar aquest acord a tots els grups parlamentaris del Parlament de Catalunya,
a l’Associació Catalana de Municipis i Comarques i a la Federació de Municipis de
Catalunya.”
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies. Hi ha alguna intervenció? Sí, senyor Màxim Fàbregas.
El Sr. Màxim Fàbregas
Sí, l’esmena el que proposa és substituir l’acord cinquè, que diu: “Participar de les
accions que es puguin organitzar en rebuig de la suspensió de les lleis catalanes i a favor
de la sobirania del Parlament de Catalunya”, per: “Donar suport a les accions que es
puguin organitzar com a mostra de rebuig de l’actitud inacceptable del Govern de l’Estat
en contra de les decisions del Parlament de Catalunya i del Govern de la Generalitat”.
La Sra. Sílvia Folch
L’esmena no s’acceptaria per part dels ponents.
El Sr. Jaume Oliveras
Per tant, votem l’esmena del Grup d’ICV.
Se sotmeten a votació les esmenes presentades pel Grup Municipal d’ICV-EUiA
Resultat: Es rebutja per 11 vots en contra, 2 vots a favor i 8 vots d’abstenció.
Votació:
El grup Municipal d’ ICV-EUiA-E (2 regidors) hi vota a favor.
Els grups municipals d’ERC-AM-MES (6 regidors) i CiU (5 regidors) hi voten en contra.
Els grups municipals de C’s (3 regidors), CUP-PA (2 regidores), PSC-CP (2 regidors) i PP
(1 regidor) s’abstenen.
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El Sr. Jaume Oliveras
Per tant, hi ha alguna altra esmena, no? Senyora Miras.
La Sra. Sandra Miras
Sí, nosaltres hem presentat una esmena a aquesta moció, que era incloure en els acords,
proposàvem incloure en els acords un acord que digués: “Continuar impulsant accions
per evitar desnonaments per impagament d’hipoteca o de lloguer, així com buscar
mecanismes de segona oportunitat per cancel·lar deutes contrets per habitatge habitual”.
Nosaltres hem presentat aquesta esmena perquè considerem que és imprescindible que
l'Ajuntament del Masnou es comprometi amb aquest tema de l’habitatge, i per això hem
sol·licitat aquesta inclusió d’aquest acord, que crec que l’ha llegit ja la ponent. Crec que
està inclòs en el text que ha llegit, ja.
La Sra. Sílvia Folch
Quedaria acceptat i m’he avançat.
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies.
La Sra. Sandra Miras
Gràcies.
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies. Per tant, ara obriríem torn de paraules, si escau. Senyor De las Heras.
El Sr. Federico de las Heras
Bé, de fet, successivament Ple rere Ple amb temes quasi monogràfics. Penso que aquí
potser seria més interessant, no sé, potser els veïns del Masnou, els interessaria més
que parléssim de les polítiques socials que s’estan aplicant al Masnou. Potser els
interessaria saber més sobre les partides pressupostàries, què en fem, en què les
gastem, com les gastem i com fem altres coses. Més que res perquè jo tinc la sensació
que la iteració de temàtiques, la reiteració d’aspectes que es van repetint Ple rere Ple,
fins i tot dins del mateix Ple aquest, perquè aquesta moció conté alguns aspectes que
s’han comentat ja.
Jo no sé si és el que els interessa, als veïns del nostre municipi. Penso que igual tenim
coses més interessants que oferir-los dins del debat que podem fer. Val que estic d’acord,
estic d’acord amb el debat polític, cadascú ha de dir-hi la seva, no hi tinc res en contra, al
contrari, el que passa és que potser si ens centréssim, i reitero, en temes de
municipalisme, doncs, penso que els veïns se sentirien més reconfortats de sentir-nos
parlar. Potser, dels dos CAP del Masnou, dels serveis que tenen, el que ens mancaria, el
que voldríem, com ho podem aconseguir, l’escola pública, de com estan els nens, les
matrícules com estan funcionant, dels serveis d’assistència social, que ho hem comentat
abans, quina cobertura estan donant, quines mancances tenim, què podem fer per
millorar-los, etc..
És un suggeriment, vista la tendència iterativa, com repeteixo, que pren aquesta moció
respecte d’altres, encara que hi ha algun aspecte que, aïlladament del context, podríem
estar a favor amb el seu conjunt, hi votarem en contra.
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El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies, senyor De las Heras. Senyor Suñé, breument.
El Sr. Ernest Suñé
No, només un breu apunt. A mi m’agradaria saber, dins l’àmbit de les competències de la
Generalitat de Catalunya, quants recursos ha presentat davant el Tribunal Constitucional
perquè l’Estat espanyol o el Govern de torn ha fet una llei que interfereix. És a dir,
segurament en moltes ocasions. Aquí estem davant un debat que té una part política. És
evident que la visió que té el Partit Popular no és igual que la de la resta de partits que hi
ha en aquest plenari, ni l’Estat, però sí que és la defensa dels seus ideals i el que fan és
recórrer davant del Tribunal Constitucional. Que també segurament, podran dir vostès,
que és un tribunal que està polititzat. Bé, doncs, com tots els tribunals igual que les
persones que estan elaborant la constitució catalana, que tenen tots pares i mares i
sabem d’on van. Vull dir, critiquem allò que nosaltres també fem i diem que ells són
dolents per presentar recursos, però quan volem els presentem nosaltres. És una reflexió
que voldria fer i avancem, doncs, que no hi votarem a favor.
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies. Senyor Màxim Fàbregas, té la paraula.
El Sr. Màxim Fàbregas
Gràcies, senyor alcalde. Nosaltres creiem que aquesta és una moció que, tal com està
redactada, no té cap mena de sentit i més quan fa un moment hem debatut una moció,
síntesi d’altres tres, que justament parlen de pobresa energètica, d’emergència
habitacional i de condemna a les actituds del Govern de l’Estat. Molt probablement, al
públic que ens acompanya, moltes de les coses que s’han llegit fa un moment li sonen
d’haver-les sentit fa només mitja hora.
A més, la moció està redactada clarament a corre-cuita, i això es veu ràpidament. I es
demostra pel fet que ni tan sols inclou el típic acord de publicar els acords. Les dues
primeres propostes d’acord de la moció, en la nostra opinió, ens les podíem haver
estalviat ja que, fa un moment, hem donat suport al Parlament de Catalunya i, a més,
hem posat com a deures a la Generalitat de Catalunya aquells que la moció ara proposa
que donem suport en el seu desplegament. Una contradicció. I, en canvi, els acords
tercer i quart canten en aquesta moció, i haurien ocupat un lloc adient en la moció
conjunta.
I, si realment el que es volia era donar suport a actuacions de rebuig a l’actitud clarament
condemnada fa una estona del Govern de l’Estat i es volia aconseguir un major consens,
n’hi havia prou a acceptar la nostra proposta en forma d’esmena.
Nosaltres hem ofert al Govern la possibilitat que la moció que abans hem aprovat
incorporés un redactat que reiterés, per si no ho feia prou, el rebuig a les actituds del
Govern de l’Estat quant a les lleis i decrets aprovats pel Parlament i pel Govern de la
Generalitat, però el Govern ha rebutjat aquesta opció. I ho ha fet perquè, d’aquesta
manera, pot tornar a fer referència a la resolució 1/XI del 9 de novembre del Parlament de
Catalunya, una resolució a la qual la nostra coalició no va donar suport. És per això que
nosaltres no podem donar suport a aquesta manera de fer i, en el redactat actual de la
moció, ens agrada l’afegit que ha proposat la CUP, però demanaríem que es pogués
votar per punts i posar el punt cinquè en un paquet i tota la resta en un altre. Gràcies
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies. Per part de la CUP? Interveniu? Ja està l’esmena incorporada, perfecte.
78

Acta del Ple de l'Ajuntament del Masnou

Sessió núm. PLE2016000005

19 de maig de 2016

La Sra. Sandra Miras
Amb l’esmena incorporada ja estem contentes. Gràcies.
El Sr. Jaume Oliveras
Senyor Avilés, té la paraula.
El Sr. Francisco Avilés
Sí, gràcies. Bé, és una mica reiteratiu, perquè la moció que hem discutit fa una estoneta,
doncs, parlava del mateix. Jo haig de deixar clara una cosa. Respecte a l’esmena que ha
proposat la CUP i que ha estat acceptada i que entenc que els semblés una bona notícia,
els diré que ja existeix una llei de segona oportunitat que garanteix que aquelles persones
que hagin pogut perdre l’habitatge com a conseqüència d’una execució hipotecària, i en
determinats casos òbviament, puguin quedar sense deute si de l’execució hi ha un excés
d’adjudicació a favor del banc i, per tant, el Govern central ja ha fet iniciatives legislatives
per protegir, doncs, aquesta gent. No només amb la llei de segones oportunitats, també hi
ha diferents normatives que van modificar l’enjudiciament civil, que van permetre millorar
gran part de la part processal de les execucions hipotecàries, hi ha llei de prevenció,
control i de garantia de les persones que estaven en risc de vulneració social en relació
amb l’habitatge, és a dir, que aquesta esmena se la podrien haver evitat, perquè, doncs,
ja està prevista per la normativa estatal.
Per altra part, bé, reitero que no crec que sigui tan difícil fer un exercici objectiu del que
són les distribucions de competències. I és que hi ha competències que són estatals i hi
ha competències que són autonòmiques. Quan les competències estatals es volen
desenvolupar i interfereixen en competències autonòmiques, les comunitats autònomes
responen amb un recurs d’inconstitucionalitat, i quan passa al revés, doncs, l’estat és el
que ha d’actuar per garantir la distribució de competències. És com si en aquest plenari
intentéssim aprovar els impostos, les ordenances, el tipus impositiu de l’IBI de
l’Ajuntament de Premià de Mar. Suposo que l’Ajuntament de Premià de Mar diria: escolti,
vostè liquidi, tributi el seu IBI al seu municipi i als seus ciutadans, però deixin els nostres
ciutadans en pau. Doncs és una mica el mateix.
I quan parlava el Suñé respecte dels contenciosos que s’han enviat entre els uns i els
altres, la veritat és que des del Govern central s’han impugnat 23 lleis de la comunitat
autònoma de Catalunya i en el mateix període la comunitat autònoma de Catalunya ha
recorregut fins a 46 lleis del Govern central. Per tant, que hi ha un conflicte de
competències és obvi, però no veiem que hi hagi una animadversió per, com vostès
diuen, vers lleis catalanes, sinó que són lleis que han de complir lògicament una llei
superior que és la Constitució espanyola, que si es compleix cap problema, com ha
passat amb moltes altres i si no es compleix, doncs, s’han de recórrer. Igual que fa el
Govern de la Generalitat, quan entenc que hi ha lleis realitzades pel Govern de l’Estat
que han estat o que estan vulnerant les competències de la comunitat autònoma de
Catalunya.
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies. Alguna intervenció més? Senyora Folch.
La Sra. Sílvia Folch
Sí, només per aclarir que l’esmena que ha presentat la CUP, de fet, ja hi era a la moció
inicial. Aquesta esmena era quan la intenció era que aquesta moció quedés incorporada
amb les tres anteriors i, per tant, com que nosaltres, que ara explicaré, resolíem agafar un
d’aquests acords incorporar-lo a les anteriors i, per tant, suprimir-ho. El vostre interès era
que aquest acord, el tercer, també s’incorporés a les mocions anteriors. Per tant, en la
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moció que hem llegit és la inicial que va presentar l’Equip de Govern i, per tant, l’esmena
ja no cal, perquè ja està en el redactat inicial.
De la mateixa manera també m’agradaria contestar que és cert que nosaltres vam estar i
vam posar aquesta moció en debat de potser retirar-la, sempre que s’incorporés el
redactat de l’acord cinquè tal com nosaltres el teníem redactat a la moció anterior sobre
l’eficiència energètica. Però per a nosaltres hi ha un tema que és cabdal i és respectar la
sobirania del Parlament de Catalunya, que entenc que aquí és on vostès no se senten
còmodes i, per tant, demanen doncs aquesta votació per punts.
Per a nosaltres és incomprensible que, de forma reiterada, el Govern de l’Estat resolgui
en els tribunals qüestions polítiques. Atemptar o suspendre lleis contra la pobresa
energètica, desnonaments, impostos sobre pisos buits, imports, nuclears i emissions, o la
llei de la igualtat entre homes i dones per garantir els drets socials. Els tribunals tomben
així lleis catalanes que en plena sobirania ha aprovat el Parlament. Per gravar els pisos
buits, perquè no tallin la llum a qui més ho necessita, per evitar els desnonaments. Amb
aquesta mesura el Tribunal Constitucional a qui perjudica és a la ciutadania de
Catalunya.
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies. Doncs, si els sembla passem, a la votació. Senyor Màxim Fàbregas.
El Sr. Màxim Fàbregas
Per a nosaltres també és incomprensible aquesta actitud del Govern del Partit Popular i
l’hem rebutjat de manera reiterada. Altra cosa és barrejar no sé si es diu xurros amb
merines, i parlar de la declaració 1/XI aprofitant que es parla d’emergència habitacional,
de pobresa energètica, etc. Creiem que això donaria lloc a una moció que parlés
únicament d’aquest trema. De tota manera, m’agradaria que el Govern acceptés la nostra
demanada que es votés per separat el punt cinquè.
La Sra. Sílvia Folch
La demanada no serà atesa perquè nosaltres creiem que és molt important la votació del
punt cinquè. Perquè les lleis atempten bàsicament contra la sobirania del nostre país.
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies. Doncs, si els sembla, passem a la votació.
Resultat: Aprovat per majoria absoluta per 13 vots a favor, 6 vots en contra i 2 vots
d’abstenció.
Votació
Els grups municipals d’ERC-AM-MES (6 regidors), CiU (5 regidors) i la 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.
Fora de l’ordre del dia, el Grup Municipal del PP presenta la moció següent:
Moció presentada pel Grup Municipal del PP en defensa de les víctimes del
terrorisme i de rebuig a la participació al Parlament de Catalunya del Sr. Arnaldo
Otegi
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El Sr. Jaume Oliveras
Tenim finalment una altra moció d’urgència, presentada pel Grup Popular. Si vol defensar
la urgència.
El Sr. Federico de las Heras
Sí, explico la urgència de la moció i aquesta sí que és urgent, no entenc que fos així la
moció anterior. I és urgent perquè la moció l’hem presentat per la següent raó. Ahir es va
produir a Catalunya un fet que no s’havia produït mai en democràcia, i va ser l’assistència
del senyor Arnaldo Otegui al Parlament. No va ser rebut, crec que pel president
Puigdemont, sí que va ser rebut per la presidenta, bé, d’aquí, del Parlament, Carme
Forcadell, i pensem que és un fet molt greu. Que una persona condemnada per
terrorisme, per terrorisme amb sang, per terrorisme amb sang a tot Espanya i a
Catalunya, sigui rebuda d’aquesta forma al Parlament de Catalunya. Pensem que, com
que aquest fet es va produir ahir i avui coincidia amb el Ple, era bo presentar aquesta
moció per condemnar en ferm aquest fet que s’ha produït d’una forma infame al nostre
Parlament.
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies per la seva explicació. Per tant, si no hi ha cap intervenció passaríem a
votar la urgència.
El president sotmet a votació la urgència de la moció.
Resultat: Es rebutja per 13 vots en contra, 6 vots a favor i 2 vots d’abstenció.
Votació:
Els grups municipals de C’s (3 regidors), PSC-CP (2 regidors) i PP (1 regidor) hi voten a
favor.
Els grups municipals d’ERC-AM-MES (6 regidors), CiU (5 regidors) i la CUP-PA (2
regidores) hi voten en contra.
El Grup Municipal d’ICV-EUiA-E (2 regidors) s’absté.
L’alcalde aixeca la sessió de la qual, com a secretari general, estenc aquesta acta i la
certifico a l’efecte que en quedi constància degudament, la qual firma el president amb
mi.
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