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La presidència obre l’acte, s’hi despatxen els assumptes inclosos en l'ordre del dia tramès
juntament amb la convocatòria i s’hi adopten els acords següents.
1. Aprovació, si escau, de l'esborrany de l'acta del Ple ordinari del 21 d'abril de
2016.
S’aprova l’acta anterior per unanimitat de les persones assistents.
A les 20.12 hores, s’incorpora a la sessió el Sr. Ernest Suñé Nicolás.
2. Informacions i comunicacions de l'Alcaldia
El senyor Jaume Oliveras i Maristany informa dels punts següents:
ALCALDIA
El mes de maig, va ser desestimat el recurs contra el Masnou per haver-se declarat
territori català lliure i sobirà. El jutjat contenciós administratiu número 5 de Barcelona ha
declarat inadmissible el recurs contenciós administratiu interposat per la subdelegació del
Govern estatal a Barcelona contra la moció aprovada el 18 d'octubre de 2012 al Ple de
l'Ajuntament del Masnou en la qual es declarava el municipi "territori català lliure i sobirà",
seguint l'exemple d'altres ajuntaments catalans. La jutgessa considera que l'acord "no és
susceptible d'impugnació", ja que “és un acte de naturalesa política i no produeix efectes
jurídics". A més, la sentència també recull que la imposició de les costes processals
aniran a càrrec de la part recorrent, és a dir, de l'advocat de l'Estat.
També al maig, va entrar en vigor el nou Reglament orgànic municipal (ROM) que
actualitza i modernitza el ja existent després de 16 anys de vigència. El nou reglament
introdueix millores, actualitza la normativa interna, regula d’una manera ordenada els
diferents òrgans de l’Ajuntament i dota de més pes la Junta de Portaveus. També, entre
altres aspectes, vol agilitzar el debat en el Ple i implementa l’administració electrònica i la
modernització de l’Ajuntament.
També va entrar en vigor el nou article 40 del Reglament de participació ciutadana:
l’audiència pública prèvia al Ple. Permetrà que abans de les sessions del plenari de la
corporació, el públic pugui fer les seves intervencions. Aquesta mesura neix amb la
finalitat de millorar la participació i incentivar la implicació de la ciutadania en el Ple que,
fins ara, no podia intervenir a les sessions plenàries per formular els seus precs i les
seves preguntes fins que finalitzava l’ordre del dia. Així doncs, a partir del proper Ple
ordinari, el del mes de juny, els ciutadans podran fer-ho mitja hora abans de l’inici de les
sessions, sempre que les intervencions estiguin relacionades amb aspectes de
competència municipal.
Dijous 26 de maig, va tenir lloc una nova sessió del Consell de la Vila, el màxim òrgan
permanent de participació ciutadana de caràcter consultiu. A l’ordre del dia van figurar les
presentacions del Pla de Participació Ciutadana 2016-2019, de la diagnosi del Pla de
Mobilitat Urbana i Sostenible del Masnou i del Pla d’Inversions fins a la fi de mandat.
Els dos primers punts van ser el retorn del resultats dels processos de participació
ciutadana engegats. Per una banda, es va presentar el recull dels comentaris i
apreciacions de la població per a la revisió del document que marcava les estratègies i
actuacions que calia dur a terme per promoure i assegurar la participació ciutadana en els
afers públics de la vila, i que va finalitzar al 2015 i, per l’altra, els resultats del procés
participatiu entorn la mobilitat al Masnou.
El 26 de maig: La Junta de Govern Local va aprovar el nou Manual d’identitat visual, que
substituirà el que ja disposava el consistori des del 2006. Té com a objectiu establir una
normativa gràfica d’utilització de la identitat visual de l’Ajuntament i aconseguir una
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comunicació més fluïda i directa entre l’Ajuntament i la ciutadania, millorar la convivència
amb altres identitats visuals d’institucions que es col·labora i adaptar-la al nou món digital.
Dimecres 8 de juny: Es va reunir en sessió plenària el Consell Municipal d’Infants,
format per dos representants de cada classe de sisè de primària dels centres escolars del
Masnou. Van aprovar quatre propostes per millorar la conservació i la neteja de l’espai
públic. Els regidors escollits han demanat que augmenti la freqüència de recollida dels
contenidors de brossa per evitar l’acumulació; instal·lació de dispensadors de bosses al
carrer perquè els propietaris de gossos recullin els excrements dels seus animals: que
s’aprofitin els espais de murs buits perquè el jovent pugui fer els seus grafits, i que
s’instal·lin lavabos públics al carrer.
Dimarts 14 de juny: L’Ajuntament fa un minut de silenci com a mostra de rebuig de
l’atemptat terrorista sofert el passat diumenge 12 de juny a Orlando (Florida). Amb això
l’Ajuntament s’adhereix a les mostres de condol de les entitats municipalistes ACM i FMC.
Dijous 16 de juny: Amb l’entrada en vigor del nou Reglament orgànic municipal (ROM),
el Ple municipal s’estrena amb les audiències públiques prèvies. És a dir, que el torn de
paraula de què disposava el públic assistent a les sessions plenàries s’avança abans del
debat dels punts de l’ordre del dia. Aquestes intervencions es regulen per l’article 40 del
Reglament de participació orgànica.
TURISME
Diumenge 22 de maig: Presentació de la Guia de recursos turístics, dins de la Fira
Comercial i Gastronòmica, que ha editat l’Ajuntament, i que recull tots els recursos
culturals, patrimonials, gastronòmics i d’allotjament per gaudir d’una bona estada a la
Vila.
Diumenge 22 de maig: Va tenir lloc el Primer Itinerari El Masnou. Terra de Mar + tast de
vins DO Alella a la Casa del Marquès. Al llarg de l’any s’oferiran cinc tasts de vins DO
Alella com a colofó a l’itinerari que es fa el quart diumenge de mes.
PROMOCIÓ ECONÒMICA
Dissabte i diumenge 21 i 22 de maig: 17a edició de la Fira Comercial i Gastronòmica
del Masnou, al Port Esportiu, organitzada per la Federació del Comerç, la Indústria i el
Turisme, i l’Ajuntament del Masnou. La fira va ser inaugurada el dissabte per l’alcalde del
Masnou, amb la presència de la presidenta de la Federació, Concepción Frau Quílez, la
regidora de Promoció Econòmica, Sílvia Folch, i el vicepresident tercer de la Diputació,
Martí Pujol. També hi van assistir una bona representació dels regidors i regidores del
consistori, tant de l’Equip de Govern com de l’oposició.
Fins al 8 de juliol: Es poden presentar els projectes a la convocatòria @elmasnou_jove
2016, d’Emprenedor o Emprenedora Jove 2016, aquests premis pretenen incentivar el
foment de l’esperit emprenedor entre el jovent de la vila. Els premis estableixen una única
categoria de participació. Està dotat amb 6.000 euros, que s’haurà de destinar al projecte
empresarial.
Dimecres 15 de juny: Va tenir lloc al Centre d’Empreses Casa del Marquès, una nova
edició de les trobades del cicle Cafè i empresa, que va comptar amb la ponència del
president de la Patronal Catalana Cecot, Antoni Abad, dedicada a reflexionar sobre la
competitivitat i la cohesió social.
L’empresa, l’empresari, el conjunt de la societat i el país són els eixos entorn als quals es
va centrar el discurs d’Antoni Abad per exposar la seva visió per construir un país
altament competitiu i socialment cohesionat.
L’acte va comptar amb la presència de l’alcalde, Jaume Oliveras, la regidora de Promoció
Econòmica, Sílvia Folch, així com d’altres membres de l’actual Equip de Govern i dos
dels anteriors alcaldes del municipi.
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MANTENIMENT, SERVEIS MUNICIPALS I PAISATGE
Dimecres 8 de juny: Va tenir lloc la reunió de la Comissió Permanent del Consorci de
Tractament de Residus Sòlids Urbans del Maresme de la qual és membre el regidor de
Manteniment i Serveis Municipals del Masnou. Es va lliurar el resum anual amb les
aportacions de tones de fracció resta a la incineradora de Mataró, de tots els municipis
membres del Consorci. En aquest resum es pot veure la tendència creixent del nombre
de tones aportades en els darrers tres mesos a la comarca, mentre que al Masnou en els
mateixos mesos hi ha hagut una caiguda de les tones aportades respecte als mateixos
mesos de l’any anterior.
MEDI AMBIENT
Entre el 17 i el 30 de maig, va estar instal·lada a la biblioteca l’exposició Actuem amb
energia.
MOBILITAT I VIA PÚBLICA
El 25 d’abril: Va tenir lloc una audiència informativa amb el veïnat d’Ocata, per donar
trasllat de les diverses actuacions en l’àmbit de la mobilitat que s’havien portat a terme al
barri.
A partir de l’1 de juny: Es van posar en marxa les zones taronges d’aparcament
fraccionat, pensades per als usuaris de les platges masnovines. Als veïns del Masnou
que paguen l’impost sobre vehicles al municipi, l’Ajuntament lliura uns adhesius perquè
puguin estacionar-hi gratuïtament.
Des de primers de juny: Ja està en funcionament l’aplicació per seguir l’autobús urbà,
per a dispositius mòbils de Moventis per a la línia C19. Aquest servei permet veure
l’itinerari de l’autobús, veure on es troba i saber el temps real d’espera, localitzar les
parades més properes i rebre alertes que avisen quan l’autobús estigui arribant a la
parada.
Augment del nombre de passatgers del servei de transport urbà. La representant de
l’ATM va lliurar el document relatiu al seguiment del servei de transport urbà del Masnou.
En aquest document es fa constar l’evolució del servei urbà, que ha estat molt positiva en
els primers 4 mesos de l’any 2016.
ACTIVITATS A LA BIBLIOTECA
Visites escolars: Durant aquest final de maig i juny, han visitat la biblioteca els alumnes
de 3r de l’escola Lluís Millet, i els de P3 i P5 de les Escolàpies.
Hores del conte: Especial Roald Dahl, La bombeta Marieta, El viatge de James, El peix
Irisat i La balena Malena.
Presentacions de llibres: El 23 de maig el llibre Mar Negro, de Xavi Guillen, i el 4 de
juny, el llibre La huella de las tortugas, de Josep Mudarra Herrera.
Club lectors intrèpids: El 7 de juny es va fer la cloenda per a aquest curs, donant-se a
conèixer els premiats dels concursos.
Tertúlies literàries: El 25 de maig, amb el llibre Les arrels de les oliveres, de Joan
Aguilà, a càrrec de M. Carme Roca. El 26 de maig, Quotidianitats narrades o com
sobreviure al dia a dia, espectacle literari amb Carme Muns i Anna Martínez. Dimecres 15
de juny, amb La merla blava, de M. Carme Roca.
Taller Crea un llibre d’artista: El dimecres 15 de juny.
XXXVIII Premis Goleta i Bergantí: El divendres 27 de maig, va tenir lloc el lliurament
d’aquests premis literaris, es va fer la lectura de les actes del jurat per conèixer els autors
i autores premiats. En aquesta ocasió, la convocatòria ha comptat amb la col·laboració de
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Carme Giol, Gemma Montoya i Josep Rossell com a membres del jurat de narrativa, i
d’Esteve Pujol, Gisa Mohr i Noemí Fernández, com a membres del jurat de poesia. A
l’acte hi van assistir l’alcalde, la regidora de Cultura i una bona representació del
consistori.
Dissabte 28 de maig: Passeig literari pel Masnou. Ruta que s’emmarca dins el projecte
comarcal 25 literaRutes pel Maresme, basada en una selecció de textos d’autors
masnovins. La presentació es va fer a la biblioteca, tot seguit es va iniciar la ruta amb un
recorregut pel Masnou acompanyat de la lectura dels textos seleccionats.
Des del 26 de maig i fins al 15 de juny: Exposició Com som els catalans?
Des del 31 de maig i tot el mes de juny: Recollida d’aliments per a la Fundació Banc
dels Aliments.
Convocada la VII Beca de Recerca Local dedicada a Lluís Millet Pagès: Ja s’han
publicat les bases per a aquesta Beca de Recerca Local del Masnou, que enguany es
proposa que la investigació versi sobre Lluís Millet Pagès, el seu llegat i el cant coral. El
termini per presentar projectes acaba el dia 14 d’octubre de 2016 i la dotació és de 3.000
euros.
INFÀNCIA
Dissabte 21 de maig: A Ca n’Humet, l’activitat Jocs Cooperatius.
ACTIVITATS DE LES ENTITATS
Divendres 27 de maig: L’entitat Luz del Alba va organitzar la III Festa del Medi Ambient.
Diumenge 29 de maig: I aniversari de l’Espai Social Pau Casals, l’entitat Luz del Alba va
celebrar un festival d’art flamenc.
Diumenge 29 de maig: L’Associació de Veïns del carrer Sant Rafael, juntament amb la
Parròquia del Masnou, amb motiu de la festa del Corpus, va organitzar una sèrie
d’activitats, com la catifa de flors amb posterior processó des de l’església de Sant Pere
fins a l’Oratori de Santa Maria d’Ocata.
Dissabte i diumenge 28 i 29 de maig: Amb motiu de les festes de l’església de Maricel,
es va celebrar un sopar i processó amb paella popular.
Diumenge 29 de maig: L’entitat AE Foc Nou va organitzar una jornada festiva, plena de
tallers i activitats per a infants i joves.
Dissabte 4 de juny: L’entitat BLANCDEguix va organitzar el concert JOCEM.
Dissabte 4 de juny: Va tenir lloc la segona part del II Festival de Música del Masnou, a
l’església de Sant Pere, amb un concert del Cor Scandicus. Els diners recollits van ser
per a Càritas del Masnou.
Dissabte i diumenge 4 i 5 de juny: L’entitat AJTEM va organitzar, a Ca n’Humet, l’obra
de teatre Neruda.
Des de l’11 de juny: a la sala d’exposicions Grupdart.cat, té lloc l’exposició col·lectiva de
pintures dedicades a La Mar, que romandrà fins al 30 de juny.
ESPAI ESCÈNIC CA N’HUMET
Dissabte i diumenge 21 i 22 de maig, teatre Mitch & Murray, a càrrec del grup de teatre
GAT.
Diumenge 29 de maig: II Festival de Música del Masnou.
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El passat 11 i 12 de juny: Organitzat pel Centre Cultural Luz del Alba, va tenir lloc l’obra
de teatre Vidas paralelas.
ENSENYAMENT
Divendres 20 de maig: Publicació de les llistes d’admesos des de P3 fins a 4t d’ESO.
Dimecres 25 de maig: Publicació de les llistes d’admesos a l’EMUMM.
Dijous 26 de maig: Signatura de convenis de col·laboració entre l’Ajuntament i diversos
centres educatius.
Dimarts 31 de maig: Reunió de la Comissió de Garanties d’Escolarització, per assignar
manualment els casos no admesos de segon cicle d’educació infantil, primària i
secundària.
Dimarts 31 de maig: A la sala de Plens de l’Ajuntament, sorteig per resoldre situacions
d’empat per als ensenyaments de segon cicle d’educació infantil, primària i secundària.
Dimarts 31 de maig: Darrer Plenari del Consell Escolar Municipal d’aquest curs 20152016.
Dimecres 1 de juny: Segona volta de signatures de convenis de col·laboració entre
l’Ajuntament i diversos centres educatius.
Dijous 2 de juny: A l’Escola Ferrer i Guàrdia, desempat per a la preinscripció de
l’EMUMM.
Divendres 3 de juny: Publicació de llista d’admesos i exclosos de les escoles bressol
municipals Sol Solet i La Barqueta.
Dijous 9 de juny: Reunió de la Comissió de Manteniment de centres públics d’educació
primària.
SALUT PÚBLICA
Diumenge 29 de maig: Desfilada de gossos, organitzada per ADAM.
Diumenge 5 de juny: 37a edició del Festival Disma.
ESPORTS
Dissabte 21 de maig: Final Gimnàstica Rítmica i Trobada de Judo Comarcal.
Diumenge 29 de maig: 4a edició de la Cursa Popular del Masnou.
Dissabte 11 de juny: Inauguració del Canal de Natació d’aigües obertes a la platja del
Masnou, a l’alçada del passeig Joan Carles I. L’acte, organitzat per l’Ajuntament del
Masnou, compta amb la col·laboració del Club Natació el Masnou. La distància del canal
és de 400 metres i s’hi accedeix pel port i per Can Teixidó.
IGUALTAT
A finals de maig: Van tenir un seguit d’accions per la salut de les Dones, com una
xerrada-taller Salut i gènere, taller La fibromialgia i la gestió de l’estrès des de les
neurociències, i 10 sessions del taller Dona Emoció.
JOVENTUT
Dimarts 7 de juny: Aula d’estudi assistida, a l’espai de trobada de Ca n’Humet.
Divendres 10 de juny: Taller de Capoeira
Dimarts 14 de juny: Aula d’estudi dinamitzada, última sessió d’aquest curs 2015-2016.
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HABITATGE
Fins el 15 de juny: Termini per sol·licitar les subvencions i prestacions per al pagament
del lloguer del 2016, que atorga la Generalitat.
3. Donar compte dels decrets d'Alcaldia
El secretari general dóna compte de la relació de decrets, tramitats electrònicament, que
van del número 852 de data 12 de maig de 2016, al número 1011 de data 9 de juny de
2016.
Resultat: El Ple en resta assabentat
4. Compatibilitat d'un treballador
La senyora Sílvia Folch Sánchez, regidora delegada de Serveis Generals, llegeix la
proposta següent:
Vista la petició de declaració de compatibilitat efectuada el dia 29 d’abril de 2016 pel
senyor KKKKK, personal laboral temporal de la plantilla de l’Ajuntament, adscrit al lloc de
treball de tècnic de promoció econòmica, per a l'exercici d'una segona activitat privada
per compte propi com a advocat.
Vist que l'article 1.3 de la Llei 53/1984 disposa que l'acompliment d'un lloc de treball pel
personal inclòs en l'àmbit d'aplicació d'aquesta Llei serà incompatible amb l'exercici de
qualsevol càrrec, professió o activitat, públic o privat, que pugui impedir o menyscabar
l'estricte compliment dels seus deures o comprometre la seva imparcialitat o
independència.
Vist que l'article 11.1 de la Llei 53/1984 estableix que el personal comprès en el seu àmbit
d'aplicació no podrà exercir, per si o mitjançant substitució, activitats privades, incloses
les de caràcter professional, siguin per compte propi o sota la dependència o al servei
d'Entitats o particulars que es relacionin directament amb els que desenvolupi el
Departament, Organisme o Entitat al qual l'interessat estigui adscrit a prestar els seus
serveis, precisament per evitar que tingui lloc un conflicte d’interès en l’empleat públic, si
es pogués prevaldre’s del seu lloc de treball en l'Administració, en perjudici de l’interès
públic.
Vist que realitzada la deguda ponderació, tenint en compte l’objecte d’advocacia, no
s’aprecia conflicte d’interessos entre l’exposada activitat privada i l’activitat pública que
realitza el tècnic de promoció econòmica, l’objecte de la qual no coincideix amb el que es
realitza en l’activitat privada, atès que versa sobre tasques tècniques en l’àmbit de
l’assessorament per a la creació i consolidació d’empreses, per tant, no entra en conflicte
amb l’activitat privada d’advocacia, la impartició de la qual sempre que es realitzi
necessàriament fora de la jornada laboral de l’empleat públic, no s’aprecia que perjudiqui
l’activitat municipal exercida, sense que consegüentment es comprometi la imparcialitat,
independència i el compliment dels deures a càrrec de l’empleat públic, en l’exercici de
les seves funcions.
Vist que l’article 12.2 de la Llei 53/1984, en relació a l’article 329 i 330, del Decret
214/1990, de 30 de juliol, estableix que les activitats privades que corresponguin a llocs
de treball que requereixin la presència efectiva de l'interessat durant un horari igual o
superior a la meitat de la jornada setmanal ordinària de treball en l'Administració, només
podrà autoritzar-se quan l'activitat pública sigui com de prestació a temps parcial. El que,
a sensu contrari vol dir que quan la jornada a l'Ajuntament és la normal a temps complet,
només podria autoritzar-se la compatibilitat si la jornada o horari de l'activitat privada és
inferior a la meitat.
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Atès que no percebent-se un complement específic pel factor d'incompatibilitat pel tècnic
de promoció econòmica que ha sol·licitat el reconeixement de la seva compatibilitat de la
seva activitat pública amb una activitat privada per compte propi, al resultar d’aplicació la
llei catalana 21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del personal al servei de
l’Administració de la Generalitat, malgrat superar el complement de destí cobrat pel tècnic
de promoció econòmica el 30 % del seu sou base, no s’estaria incorrent en causa de
incompatibilitat per aquest motiu.
Vist que el senyor KKKKK ocupa a l’Ajuntament un lloc de treball que té assignat una
tipologia de jornada de 34,20 hores setmanals.
Vist que l’article 11 de la Llei 21/1987, de 26 de novembre, regula l’autorització del
personal inclòs en l'àmbit d'aquesta Llei per a l'exercici d'activitats privades.
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. Autoritzar el senyor KKKKK la compatibilitat de l’activitat privada per compte
propi declarada el dia 29 d’abril de 2016 per a la realització de tasques d’advocacia,
sempre que la mateixa tingui lloc, necessàriament, fora de la seva jornada de treball com
a tècnic de promoció econòmica, i condicionada a l’estricte compliment de les obligacions
següents:
1. En cap cas l’activitat privada no impedirà ni menyscabrà l’estricte compliment dels
deures del treballador ni en comprometrà la imparcialitat ni la independència.
2. L’activitat privada no podrà tenir cap relació amb els assumptes que la persona
conegui per raó del càrrec.
3. No es podran desenvolupar activitats privades que es relacionin directament amb
les que desenvolupa el departament, l'organisme, l'entitat o l'empresa pública en
què presta serveis.
4. No poden ésser objecte de compatibilitat les activitats professionals que s'han de
prestar a persones a què hom està obligat a atendre en el desenvolupament del
càrrec públic.
5. L’activitat privada no podrà realitzar-se al municipi del Masnou.
6. Qualsevol canvi en l’objecte de l’advocacia, haurà de ser comunicat a aquesta
corporació pel treballador, als efectes d’analitzar si la mateixa continua sent
compatible amb l’activitat pública realitzada pel mateix.
Segon. Notificar aquest acord a la persona interessada.”
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.
5. Aprovació inicial de l'Ordenança reguladora de la creació, modificació i
supressió de fitxers de dades de caràcter personal
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La senyora Sílvia Folch Sánchez, regidora delegada de Serveis Generals, llegeix la
proposta següent:
“La Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter
Personal (en endavant LOPD) té com a objecte principal garantir i protegir els drets
fonamentals de les persones físiques, i especialment el seu honor i intimitat personal i
familiar.
En aquest sentit i amb l’objectiu de posar a l’abast dels ciutadans la informació
necessària per a l’exercici efectiu d’aquests drets, l’art. 20 de la LOPD i l’article 52 del
Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de
desplegament de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de
caràcter personal preveuen que la creació, modificació i supressió dels fitxers de les
administracions públiques que continguin dades de caràcter personal es dugui a terme en
virtut de l’aprovació de disposició general o acord publicat en el diari oficial corresponent.
L’article 3 de la Llei 32/2010, de l’1 d’octubre, de l’Autoritat Catalana de Protecció de
Dades estableix que la Corporació Local queda sotmesa sota l’àmbit competencial de
l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades en matèria de Protecció de Dades.
La Recomanació 1/2011 i la Guia bàsica de protecció de dades per als ens locals de
l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades en relació a la creació, modificació i supressió
de fitxers de dades de caràcter personal de titularitat pública estableix que en l’àmbit de
l’administració local, els fitxers es poden aprovar per ordenança o reglament del ple de la
corporació.
Atès que en el marc del treball en matèria de protecció de dades s’ha portat a terme
l’anàlisi dels tractaments de dades de caràcter personal de l’Ajuntament del Masnou
necessaris per al desplegament de competències i funcions, i s’ha revisat els fitxers de
dades de caràcter personal existents per actualitzar-los.
Vista la memòria justificativa de la creació, modificació i supressió de fitxers amb dades
de caràcter personal.
Vista la proposta d’Ordenança reguladora de la creació, modificació i supressió de fitxers
de dades de caràcter personal.
Vist que la Comissió Tècnica de Protecció de Dades de l’Ajuntament, en sessions de
dates 10 i 30 de maig respectivament, ha donat la conformitat a la proposta d’Ordenança
reguladora de la creació, modificació i supressió de diversos fitxers de dades de caràcter
personal.
Vist el que estableixen l’article 49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases
de règim local i l’article 178 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el
Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, així com els articles 60 a 66
del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i
serveis dels ens locals, en relació amb l’aprovació de les ordenances municipals.
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 l’Ordenança reguladora de la creació, modificació i supressió
de fitxers de dades de caràcter personal, segons el text que s’adjunta com Annex I als
presents acords.
Segon.- Sotmetre a informació pública el present acord i el text de l’Ordenança pel
termini de trenta dies hàbils, a fi que s’hi puguin presentar al·legacions i reclamacions,
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mitjançant 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 escrit 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 Serveis Generals de l’Ajuntament del
Masnou, situat en el passeig de Prat de la Riba, núm. 1, 08320 El Masnou, de dilluns a
divendres, de 8:30 a 14:00 hores, i al tauler d’edictes electrònic de l’Ajuntament.
Tercer.- Disposar que, en el cas que no es formulin al·legacions, reclamacions o
suggeriments durant el termini d’informació pública, l’ordenança que ara s’aprova
inicialment es considerarà aprovada definitivament a tots els efectes, sense necessitat de
cap tràmit ulterior i es procedirà directament a la seva publicació.
Quart.- Procedir, un cop complerts els tràmits anteriors, a la inscripció dels fitxers creats,
modificats o suprimits en el Registre de Protecció de Dades de Catalunya.”
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.
6. Aprovació inicial de les Bases específiques per a les beques per a la pràctica
esportiva individual per l'any 2016
El Sr. Jordi Matas Claramunt presenta aquest punt tot explicant:
Moltes gràcies, senyor alcalde. Per primera vegada presentem aquí al Masnou unes
beques enfocades a donar suport a les famílies que tenen joves que estan competint a
nivell de campionat de Catalunya, estatal, europeu o bé mundial, i llavors tirem endavant
amb una proposta, en el sentit de dir que és el primer any que ho fem. No sabem encara
quins retorns podem tenir o no, si hem encertat 100 %, si hem encertat el 50 %. Per tant,
és un any de dir tirem això endavant, proposem aquestes mesures i esperem que amb el
que veiem, doncs, podem veure igual que en altres municipis també ho han tirat
endavant, ho estant fent en aquests mesos, doncs veiem si l’enunciat és el correcte. No
és un tema de Serveis Socials, és un tema que estem buscant ajudar les famílies amb
tota aquesta despesa que tenen perquè els joves vagin a les competicions i, per tant, el
que volem és donar aquest ajut perquè hi puguin anar i portin el nom del Masnou, doncs,
a tot arreu. D’acord amb això els proposo:
El Sr. Jordi Matas Claramunt llegeix la part resolutiva de la proposta, la qual literalment
diu el següent:
“Vist el que estableix la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, en
relació amb les subvencions que atorguen les administracions públiques.
Vist que, segons la normativa esmentada, l’atorgament de subvencions s’ha de fer, amb
caràcter general, seguint els principis de publicitat, transparència, concurrència,
objectivitat, igualtat i no-discriminació.
Vist l’informe del Tècnic d’Esports, de data 27 de maig de 2016, en què proposa
l’aprovació d’unes bases específiques per a la convocatòria de beques per a la pràctica
esportiva individual de la regidoria d’Esports per l’any 2016, a atorgar pel procediment de
concurrència competitiva.
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Vista l’Ordenança general de subvencions de l’Ajuntament del Masnou, aprovada pel Ple
en sessió de data 22 de desembre de 2010.
Vist el que disposen les bases d’execució del pressupost per l’any 2016, aprovades
inicialment pel Ple de l’Ajuntament en data 22 d’octubre de 2015, en relació amb
l’atorgament de subvencions, i especialment allò relatiu als criteris generals de valoració,
el procediment per l’atorgament i la forma de pagament.
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 les bases específiques reguladores de la concessió de les
beques per a la pràctica esportiva individual per a l’any 2016, pel procediment de
concurrència competitiva, d’acord amb el text que s’adjunta a aquesta proposta.
Segon. Sotmetre a informació pública el present acord i el text d’aquestes bases
específiques a informació pública, 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 a la Regidoria d’Esports de l’Ajuntament del Masnou,
situat en el carrer Ciutat de Sant Sebastià, 14 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, aquestes bases específiques que ara s’aproven
inicialment quedarà aprovat definitivament sense necessitat de cap tràmit ulterior, i es
procedirà directament a la seva publicació.”
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies, senyor Matas. Em sembla que hi ha algunes esmenes presentades?
Senyora González
La Sra. Mònica González
Sí, gràcies senyor alcalde. Bona nit a tothom. El nostre grup ha presentat quatre esmenes
que resumiré a continuació.
- Una primera esmena en la quals demanem suprimir el temps per ser empadronat al
municipi, que és una de les condicions que sortia a les bases.
- Una segona esmena on demanem una modificació de la partida econòmica: que
augmenti la dotació a 10.000 €.
- Una tercera, on demanem que les beques concedides siguin informades al plenari
següent.
- I una quarta i última on demanem modificar la quantitat màxima a concedir, que sigui
de 2.000 €.
Aquestes són les esmenes que presentem.
El Sr. Jaume Oliveras
Per part del ponent?
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El Sr. Jordi Matas
A veure, respecte a eliminar els quatre anys, creiem que cal temps mínim
d’empadronament. Sobretot perquè, a vegades, més que res per evitar la picaresca que
tenim d’algun empadronament. No obstant això, sí que ho acceptem, potser quatre anys
són massa i ho aplicaríem a dos anys. Això quant a la primera esmena.
La segona i quarta esmena, diguéssim que els 10.000 € i amb un màxim de 2.000 per
beneficiari/a hi estem d’acord, però no aquest any perquè si ho apliquem aquest any no
ho podríem executar. Hauríem de fer una modificació de crèdit, per tant sí que ens
emplacem que el pressupost de sortida del 2017 tingui aquest import.
I el tercer, el seguiment, el que fem és el mateix que fem amb qualsevol altra beca, per
tant el que sí que informarem detalladament a la Comissió Informativa corresponent de
quins han estat els beneficiaris, però no ho portem a Ple.
El Sr. Jaume Oliveras
Per tant, per part de les esmenes proposades?
La Sra. Mònica González
Sí, doncs bé, estem d’acord amb la proposta del Govern i, bé, recollim el seu compromís
de cara al 2017. Acceptem la modificació de l’article dels quatre anys en la reducció a dos
anys en aquest cas. I, ateses totes les explicacions, hi estem d’acord, retirarem les
esmenes que no s’han acceptat i aprofitem el fet que volem felicitar el Govern per
aquesta proposta que ha estat impulsada per la regidoria d’Esports i que busca el benefici
dels nostres veïns i veïnes. Moltes gràcies
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies. Hi ha més esmenes presentades? Senyora Miras
La Sra. Sandra Miras
Sí, hola, bona tarda a tothom. Nosaltres hem fet 10 esmenes i tres propostes a les bases,
així per explicar-les una mica resumit, les nostres propostes eren que les persones
beneficiàries de la beca no fossin esportistes professionals.
Una altra era posar-hi una franja d’edat que ens indiqués a qui anava dirigida, també el
lloc on s’havien de presentar les sol·licituds, (en aquest cas a l’OAC), la modalitat de
pagament, (per transferència), per tant, calia que qui presentés la sol·licitud, adjuntés les
seves dades bancàries, també demanàvem que les persones interessades presentessin
certificat d’empadronament, llicència o fitxa federativa, una memòria amb el projecte
esportiu que inclogués un pressupost amb ingressos i despeses. Vam proposar també
una millora del redactat perquè fos més entenedor en algunes de les seves parts i també
que evités el llenguatge sexista.
A més a més, per a nosaltres hi havia una qüestió importantíssima que també la vam fer
en format esmena, que era molt important que la beca no anés dirigida a algú que no la
necessités. Per exemple, a un esportista que ja tingués molts diners, ja que la beca per
definició és donar un ajut. Si bé estem d’acord a donar aquest ajut, estem en desacord a
donar diner públic en forma d’ajut a qui no ho necessita, entre d’altres coses perquè no
ens sembla ètic i perquè donant a qui no ho necessita estem traient a algú que potser sí
que ho necessita. Per això, demanàvem que hi hagués una valoració de criteris
econòmics o requisits socioeconòmics de manera que ens asseguréssim així que
l’Ajuntament no destinava ni un sol euro de beca a algú, com hem dit, que no ho
necessités.
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Per a nosaltres, bé, hem presentat totes aquestes esmenes, esperem que el regidor les
pugui acceptar. També li vam demanar el formulari, que no hi era en la documentació.
Pensem que en l’expedient d’aquest punt de l’ordre del dia hi havia d’haver el formulari
des del primer moment i el formulari per treballar aquest tema el vam rebre ahir. I això sí
que és un tema que li hem de dir, que li volem dir, que això no estava complet, aquest
expedient. Gràcies
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies, senyora Miras. Senyor Matas
El Sr. Jordi Matas
Sí, primer de tot lamentar, doncs, que en el primer moment no s’hagués enviat aquest
fitxer, una errada informàtica que vaig tenir. No obstant això, tots els dubtes que vostès
han tingut i que qualsevol altre partit també hagi pogut formular, han estat atesos i, per
tant, els hem anat parlant.
Referent a les esmenes que vostès comenten, la primera, que és incorporar de no ser
esportista professional, això s’ha fet amb el text que els vam facilitar ahir. La segona
esmena ,que és fixar una edat màxima de 25 anys, també ho hem tingut en compte. A la
tercera esmena s’ha afegit també el punt 3 dins de les bases específiques. La quarta
esmena s’ha afegit, s’ha detallat que ha de ser a l’OAC. La resta d’inscripcions que es
demanaven estan previstes en diferents punts del document de sol·licitud de bases, que
és el que els hi faltaven i potser per això van fer aquella sol·licitud.
La sol·licitud, també ens deien de passar de tres a dos en el sentit que l’ordenança
general de les subvencions de l’Ajuntament determina que han de ser tres mesos, per
tant no podem admetre els de dos mesos. Tema pagament, tampoc ens demanaven
pagar-ho en quinze dies, això va en funció de quan tenim tot el que és la resolució i, per
tant, des de Tresoreria pot ser que sigui abans, pot ser que sigui més tard, en funció de
quan tinguem aquesta dada a l’hora de poder pagar ―tenen el detall de les 10 esmenes
quines hem acceptat quines no. Hi ha detalls que s’han modificat, com vostè també ha
dit. Per tant, s’ha beneficiat també el text de les aportacions que vostès han fet, i només
volia comentar finalment que la regidoria d’Acció Social també preveu les ajudes en
l’àmbit d’esport. En aquest sentit, si la família necessita que un nen faci esport ja es
preveu. Amb això, el que estem buscant ara és un afegit, és un valor afegit, a la gent, a
les famílies que tenen aquesta despesa. Ja dic, també és el primer any que ho fem i, en
funció d’aquest any, veurem, doncs, si ho hem fet bé o malament. Esperem que sigui el
més bé possible i tots aquests petits detalls els tindrem en compte per al proper any.
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies. Quedaria alguna esmena viva, senyora Miras?
La Sra. Sandra Miras
Nosaltres agraïm, en aquest cas al regidor, que hagi reconsiderat el document i hagi
donat cabuda a les nostres aportacions, que d’altra banda també pensem que milloren el
document. No obstant això, hi ha aquesta qüestió, importantíssima per a nosaltres, que
no està acceptada, que era ―com ja he dit― que ens asseguréssim que l’Ajuntament no
destinava ni un sol euro en forma de beca a algú que no ho necessités. No tenir en
compte aquest criteri ens pot fer pensar que la concessió de la beca és arbitrària. I així no
podem donar ple suport a la proposta i ens abstindrem. Això vol dir que sí a la beca, però
no igual per a tothom. Gràcies
El Sr. Jaume Oliveras
Una pregunta senyora Miras. Mantindrien alguna esmena o no?
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La Sra. Sandra Miras
Nosaltres mantenim totes les esmenes.
El Sr. Jaume Oliveras
Però una bona part d’aquestes esmenes han estat acceptades. En queda alguna de viva?
La Sra. Sandra Miras
Sí, ens en queda una, aquesta que acabo de dir.
El Sr. Jaume Oliveras
Té alguna numeració? Ho dic perquè no hi hagi confusió en la votació.
La Sra. Sandra Miras
Està en el quatre, ho comentem, certificats d’ingressos i despeses familiars, a l’esmena
quatre. I al final ho tornem a comentar, quan diem que hi hagi una valoració de criteris
econòmics.
El Sr. Jaume Oliveras
D’acord. Per tant, quedaria entès el sentit de l’esmena. Per tant, primer de tot, si els
sembla, passaríem a votar l’esmena.
Se sotmet a votació l’esmena presentada pel Grup Municipal de la CUP-PA
Resultat: Es desestima per 14 vots a favor, 4 vots en contra i 3 vots d’abstenció.
El Grup Municipal de la CUP-PA (2 regidores) i PSC-CP (2 regidors) hi voten a favor.
Els grups municipals d’ERC-AM-MES (6 regidors), CiU (5 regidors) i C’s (3 regidors) hi
voten en contra.
Els grups municipals d’ICV-EUiA-E (2 regidors) i PP (1 regidor) s’abstenen.
El Sr. Jaume Oliveras
Ara obriríem un torn d’intervencions abans de passar a la votació. Hi ha alguna
intervenció que es vulgui fer al respecte? Senyor Màxim Fàbregas
El Sr. Màxim Fàbregas
Gràcies, senyor alcalde. Primer, per explicar que no hem votat a favor de les esmenes de
la CUP perquè, tot i que ens agraden, fonamentalment a dues, les que feien referència al
tema de la professionalitat i aquesta que ha quedat viva i que ha estat rebutjada, votarem
abstenció a la proposta de bases. Per tant, no tenia massa sentit votar a favor de les
esmenes i abstenir-nos després a les bases. I ens abstindrem per dues raons:
La primera és perquè aquesta proposta correspon a l’aplicació d’una partida del
Pressupost de 2016, que el nostre Grup va votar en contra, bàsicament perquè el Govern
va rebutjar totes i cadascuna de les esmenes que havíem presentat.
I la segona raó és perquè nosaltres som partidaris de subvencionar l’esport base lligat a
clubs, entitats i escoles del Masnou i la proposta que avui es posa a discussió no
comparteix aquesta filosofia.
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No obstant això, el que sí que volem fer constar és que volem agrair l’actitud del regidor
d’Esports que, a diferència del que és habitual pel que fa a la resta de membres del
Govern, ens va fer arribar la proposta amb temps suficient perquè la poguéssim estudiar,
i d’aquesta manera va facilitar la nostra tasca de control de l’acció de govern.
I per això animem a la resta de companys de Govern que, d’ara en endavant, prenguin
nota d’aquesta actitud del seu company, que nosaltres aplaudim. Gràcies
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies. Hi ha alguna intervenció més? Senyor Avilés
El Sr. Francisco Avilés
Sí, gràcies, senyor alcalde. Bona nit. Bé, per anunciar que el Grup de Ciutadans
s’abstindrà i bàsicament els motius són: primer, perquè valorem molt positivament la
motivació política que compartim de l’aprovació d’aquestes bases específiques per a les
beques per a la pràctica esportiva individual i entenem que són les primeres i que el
temps dirà si s’han de modificar o s’han de millorar. El que passa és que al nostre Grup li
han arribat alguns suggeriments d’última hora quan ho ha de presentar a través de
l’exposició al públic que ha llegit el regidor i, a més, algunes esmenes que han acceptat
ens fan dubtar, llavors, de l’agilitat de les bases específiques aprovades i, per tant, ens
obliga a fer una revisió del que finalment aprovarà el plenari o presumptament aprovarà el
plenari i sol·licitar-ne l’esmena, modificació en el tràmit d’exposició pública.
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies. Senyor Matas
El Sr. Jordi Matas
Doncs res, vull agrair a tots l’atenció i el suport, les paraules del senyor Màxim, també a
la CUP per aquest debat que hem tingut i que això, que esperem que l’objectiu és que la
gent d’aquí al Masnou, els nostres atletes esportistes que van amunt i avall, doncs,
tinguin aquest petit ajut perquè continuïn portant el nom del Masnou per tot arreu.
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies. Doncs si els sembla passem a la votació.
Resultat: Aprovat per majoria absoluta per 14 vots a favor i 7 vots d’abstenció.
Votació
Els grups municipals d'ERC-AM-MES (6 regidors), CiU (5 regidors), PSC-CP (2 regidors) i
PP (1 regidor) hi voten a favor.
Els grups municipals de C's (3 regidors), CUP-PA (2 regidores) i ICV-EUiA-E (2 regidors)
s’abstenen.
7. Modificació de l'article 5.a)1.2.8 de l'Ordenança fiscal reguladora de la taxa per
estacionament de vehicles de tracció mecànica en terrenys d'ús públic local per a
l'any 2016
El Sr. Jordi Matas Claramunt presenta aquest punt tot explicant:
Sí, gràcies. Això és conseqüència de l’observació que va fer el senyor Màxim Fàbregas
referent a l’ordenança fiscal d’estacionament de vehicles de tracció mecànica, que hi
havia un error en el preu de la zona blava de tarifa de 60 minuts que provocava una
16

Acta del Ple de l'Ajuntament del Masnou

Sessió núm. PLE2016000007

16 de juny de 2016

contradicció amb la tarifa de 70. Per tant, el que ara fem és presentar a Ple aquesta
rectificació de forma que proposem l’acord següent:
El Sr. Jordi Matas Claramunt llegeix la part resolutiva de la proposta, la qual literalment
diu el següent:
“El 30 de maig de 2016, la tècnica de Mobilitat i Via Pública, va emetre un informe en el
qual posa de manifest que:
El 22 d’octubre de 2015 el Ple de l’Ajuntament del Masnou va aprovar l’ordenança fiscal
reguladora de la taxa per estacionament de vehicles de tracció mecànica en terrenys d’ús
públic local per a l’exercici de 2016.
El 16 de desembre de 2015, el grup municipal d’ICV-EUiA va manifestar que la
modificació proposada per la taxa per estacionament de vehicles de tracció mecànica en
terrenys d’ús públic local per a l’exercici de 2016 de zona blava en la tarifa de 60 minuts
provocava una contradicció amb la tarifa de 70 minuts, ja que al no recalcular-ho, la de 65
minuts o la de 70 minuts resultaven més econòmiques o igual que la de 60 minuts.
El 31 de desembre de 2015, l’empresa concessionària manifesta que les tarifes
aprovades per a l’exercici de 2016, els hi generen problemes en la configuració del
parquímetres, produït per l’error detectat i comentat en el punt anterior.
De conformitat amb el que s’estableix a l’article 16 del text refós de la Llei reguladora de
les hisendes locals, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRLRHL) en
relació a la modificació de les ordenances fiscals, proposa la modificació de l’apartat 1.2.8
del punt 1 de l’apartat A de l’article 5è de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per
estacionament de vehicles de tracció mecànica en terrenys d’ús públic local, on l’import
corresponent a 60 minuts passarà de 0,75 € a 0,60 €. La resta de l’ordenança es manté
en vigor amb el mateix redactat que va resultar de l’acord adoptat el 22 d’octubre de 2015
pel Ple de l’Ajuntament del Masnou.
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa.
En virtut de tot el que s’ha exposat, es proposa, al Ple de la corporació, l’adopció dels
acords següents:
Primer- APROVAR provisionalment la modificació de l’ordenança fiscal reguladora de la
taxa per estacionament de vehicles de tracció mecànica en terrenys d’ús públic local,
d’acord amb el detall següent:
Article 5è.
Tarifa
A) Estacionament exclusiu limitat i controlat:
1.

“en zona blava”, per minut pre-pagat:
1.2. TRAM B:
Substituir
1.2.8. 60 minuts ................................................
Per
1.2.8. 60 minuts ................................................

0,75 €
0,60 €

Segon.- EXPOSAR l’acord precedent al tauler d’anuncis de l’Ajuntament durant trenta
dies hàbils, durant els quals les persones interessades podran examinar l’expedient i
presentar-hi les reclamacions que creguin oportunes.
Tercer.- PUBLICAR, l’anunci en el butlletí oficial de la província i també en un diari de
gran difusió de la província.
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Quart.- Transcorregut el període d’exposició pública, sense que s’hagin presentat
reclamacions, l’acord provisional s’entendrà definitivament aprovat, sense necessitat
d’acord plenari.
Si hi ha reclamacions, les haurà de resoldre el Ple de la corporació, en un ple
extraordinari convocat el més aviat possible, abans d’aprovar definitivament la
modificació a que fa referència l’acord provisional.
Cinquè.- PUBLICAR, en el butlletí oficial de la província l’acord elevat a definitiu i el text
íntegre de l’ordenança fiscal aprovada, la qual entrarà en vigor l’endemà de la publicació
en l’esmentat BOPB i regirà mentre no s’acordi la modificació o derogació.”
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies, senyor Matas. Hi hauria alguna intervenció? Senyor Màxim Fàbregas,
endavant.
El Sr. Màxim Fàbregas
Gràcies, senyor alcalde. Per anunciar que votarem a favor de la proposta i ho farem
perquè, d’aquesta manera, el Govern rectifica clarament la seva actuació del mes
d’octubre de 2015 quan va votar en contra d’una de les esmenes que el nostre Grup va
presentar a la proposta d’ordenances fiscals per a l’any 2016. Una esmena que,
precisament, proposava el mateix que ara anem a aprovar, bé, suposo que aprovarem.
En aquell moment, el Govern va justificar la seva proposta i posterior votació argumentant
que, d’acord amb una relació aportada per l’empresa SABA, el nostre municipi era el que
aplicava una tarifa més baixa per la primera hora.
Vull recordar, tal com ha esmentat el regidor, que, com a conseqüència d’aquesta decisió,
les noves tarifes aprovades van fer que resultés més econòmic aparcar durant 65 minuts
(que costava 0,65 €) que fer-ho durant 60 minuts (que costava 0,75 €) i que, al mateix
temps, costés el mateix aparcar durant una hora (0,75 €) que fer-ho durant 70 minuts
(0,75 €).
Ara fa aproximadament sis mesos que el nostre Grup va denunciar en aquesta mateixa
sala la contradicció ara esmentada i, així doncs, el Govern ha necessitat sis mesos per tal
de rectificar una suposada errada.
I dic una suposada errada. I dic una suposada errada que també és el terme que ha
utilitzat el regidor perquè l’aprovació no va ser una errada. L’aprovació de la modificació
feta el passat mes d’octubre tenia una clara intenció recaptatòria i no es basava en cap
estudi econòmic que justifiqués la proposta. No hi era a l’expedient.
La prova d’aquesta afirmació és que avui, per rectificar la seva decisió del mes d’octubre,
i poder aplicar “Donde dije digo digo Diego”, el Govern, ara sí, utilitza un estudi econòmic,
que el que diu és que la tarifa de 0,60 € per 60 minuts permet cobrir despeses.
Queda clar, doncs, que, tal com deia abans, el Govern es va cegar amb la voluntat de
recaptar més diners i, sense cap mena de justificació, va aprovar un augment de tarifes
que ara es veu obligat a rectificar.
I queda clar també que la rectificació es produeix gràcies a la tasca de control de l’acció
del govern feta pel nostre Grup Municipal en aquest tema. Gràcies
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies. Alguna intervenció més? Senyor Quim Fàbregas i després el senyor
Matas si vol precisar.
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El Sr. Joaquim Fàbregas
Si em permet, com que la proposta de modificació d’aquesta ordenança sorgia de la
Regidoria de Mobilitat, si em permet el regidor Jordi Matas d’Hisenda, doncs, donaré una
breu explicació.
Efectivament, la proposta que vam portar a aprovació el mes d’octubre preveia que pels
60 minuts cobrar 0,75 € i ho argumentàvem que, evidentment que la zona blava del
Masnou era de les més econòmiques o sinó la més econòmica de les que teníem en tots
els municipis de tot l’entorn i ho continua sent.
Certament, el que ens hem trobat és que, un cop aprovada aquesta modificació que vam
proposar, el maquinari que teníem no la podia aplicar. També és cert que en el moment
de posar la modificació vam cometre un error, que és no revisar tots els minutatges i
aplicar l’increment en cada un dels minutatges. Tot i això, aquests mesos que vostè diu,
sis mesos que hem estat per tirar marxa enrere i rectificar l’error, ens han servit per fer els
estudis econòmics necessaris que ens serviran no només per un futur sinó per al dia que
iniciem la tramitació d’aprovació de la licitació del nou contracte del servei, perquè ens
serveixin de suport per treure endavant el concurs.
També és veritat que si vostè revisa ordenances d’altres municipis moltes simplement
estableixen el preu per als 60 minuts. Diu 60 minuts tant, una quantitat que fixa, després
la màquina distribueix en funció del minutatge. No és el cas del Masnou que, des que es
va implantar aquesta taxa té el preu per a cada un dels minuts, però moltes ordenances
fixen un preu només, 60 minuts tant. I suposo que en el moment de modificar o de fer la
proposta de modificació no es va analitzar prou bé l’ordenança i, bé, es va cometre
aquest error per al qual crec que hem rectificat, tot i que potser haguéssim pogut estar
més àgils.
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies. Senyor Matas, endavant.
El Sr. Jordi Matas
Sí, només per fer una petita apreciació al senyor Màxim. Amb la taxa no cobrim costos,
en el sentit econòmic. Hi ha unes despeses i les taxes el que fan és que verifiquem
aquests estudis, que els ingressos no siguin superiors als costos. Perquè si ho féssim
tindríem un benefici i això no podem fer-ho. Per tant, el que estem fent és ajustar aquesta
despesa que tenim i que realment sigui un cost ajustat.
I, permeti’m senyor alcalde, només un incís. Abans m’he oblidat d’agrair al Partit
Socialista i al Partit Popular el seu vot a favor. Moltes gràcies pel punt anterior i dispensin
que m’ho hagués saltat.
El Sr. Jaume Oliveras
Breument, senyor Màxim Fàbregas.
El Sr. Màxim Fàbregas
Molt breument, senyor alcalde. Primer, per dir-li al senyor Joaquim Fàbregas, al qual li
agraeixo les seves explicacions, que si aquests estudis que vostès han fet durant aquests
sis mesos s’haguessin fet sis mesos abans del mes d’octubre ens hauríem estalviat tota
aquesta tramitació. I, després, vull dir-li al senyor Matas que si mira l’informe tècnic, que
suposo que sí que s’ho ha mirat, a l’informe tècnic consta, crec que diu textualment, que
amb la tarifa de 0,60 € per 60 minuts surten amb ingressos suficients com per cobrir
despeses, que és el que ha de fer una taxa.
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El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies. Si no hi ha cap més precisió, doncs, passaríem a la votació de la
proposta.
Resultat: Aprovat per unanimitat, 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.
8. Resolució al·legacions i aprovació definitiva de l'Ordenança municipal
reguladora de les condicions d'exercici de l'activitat de clubs socials i associacions
de fumadors de cànnabis o d'altres substàncies anàlogues
El Sr. Ricard Plana Artús presenta aquest punt tot explicant:
Gràcies, senyor alcalde. Vull recordar que el passat 17 de març el Ple va acordar
l’aprovació inicial de l’ordenança i que durant el període d’exposició pública de 30 dies
hàbils han entrat al registres tres escrits d’al·legacions presentats pel despatx Omar
Nieto, Boutique Legal i per les associacions Red Eyes i The Family Weeds.
Vist els informes dels tècnics municipals corresponents, s’estimen dues al·legacions. La
primera, l’article 5.1, acceptar que una associació pugui estar inscrita indistintament al
registre de la Generalitat o al registre del Ministeri de l’Interior. La segona, l’article 15,
eliminar la referència a l’apartat quatre de l’article 7.
Per com es desestimen les altres, que fan referència a la instal·lació d’una limitació
acústica, l’eliminació d’equipaments com a zones d’especial protecció, la reducció de les
distàncies establertes entre emplaçaments. La unificació del sistema de còmput de
distàncies i mesurament, la supressió de la superfície útil, també es desestima les que
fan referència a la manca de competència de l’Ajuntament del Masnou i a la demanda de
supressió d’un conjunt de paràgrafs. També la restricció de l’entrada i permanència en el
local en relació amb els treballadors de l’associació, la supressió de l’exigència de
disposar de mesures de control d’accés al club i de l’exigència d’un llibre d’altes i baixes.
També la modificació de la regulació de les condicions per a l’accés al local. També es
desestima la supressió de l’exigència de rètols i plaques, l’eliminació de limitacions
horàries i de la prohibició de publicitat, de la venda o comercialització de begudes o
d’aliments. També la supressió de l’existència del manual de bones pràctiques per a les
associacions així com l’eliminació o modificació d’algunes infraccions. Atès que s’ha
seguit el procediment previst per a l’aprovació de les ordenances municipals, vist el
dictamen favorable de la comissió informativa, es proposa al Ple l’adopció dels següents
acords:
El Sr. Ricard Plana Artús llegeix la part resolutiva de la proposta, la qual literalment diu el
següent:
“Vist l’expedient de tramitació de l’Ordenança municipal reguladora de les condicions
d’exercici de l’activitat de clubs socials i associacions de fumadors de cànnabis i/o d’altres
substàncies anàlogues la qual va ser aprovada inicialment per acord del Ple municipal de
data 17 de març de 2016 i exposada al públic pel termini de trenta dies hàbils.
Atès que durant el període d’informació pública ha tingut entrada en el Registre general
de l’Ajuntament els escrits d’al·legacions presentats per la senyora NNNNN, advocada
del despatx Omar Nieto, Boutique Legal, SLP, pel senyor RRRRR, en representació de
l’Associació Red Eyes, i pel senyor CCCCC, en representació de l’Associació The Family
Weeds.
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Vist l’informe emès en data 25 de maig de 2016 per l’enginyera municipal, en el que
manifesta textualment el següent:
“Mitjançant el present informe, es dóna resposta a l’al·legació quarta punt 4 (sobre
l’apartat 1 de l’article 6 de l’Ordenança). Aquesta al·legació ha estat presentada per
l’Asociación The Family Weeds, l’Associació Red Eyes i per la senyora NNNNN.
En aquesta al·legació s’exposa que s’ha d’eliminar el paràgraf que fa referència a la
possibilitat que té l’Ajuntament per exigir la instal·lació d’un limitador-enregistrador, en cas
d’infracció reiterada del Reglament de protecció contra la contaminació acústica de
l’establiment. Considera que la discrecionalitat sense paràmetres aplicables porta a
l’arbitrarietat contrària a dret.
A criteri de l’enginyera que subscriu, l’exigència de la instal·lació d’un limitadorenregistrador no és discrecional per part de l’Ajuntament, sinó que està supeditada a la
infracció reiterada del Reglament de protecció contra la contaminació acústica. En aquest
Reglament i a la Llei de protecció contra la contaminació acústica es determinen els límits
acústics, les infraccions i la reincidència, amb la qual cosa es considera que està
perfectament definit.”
Vist l’informe emès en data 27 de maig de 2016 per l’arquitecte municipal a la vista de les
esmentades al·legacions, en el qual es manifesta textualment el següent:
“NNNNN, RRRRR, en representació de l'Associació "The Family Weeds" i CCCCC,
en representació de l'associació "Red Eyes" han presentat, pel que fa als aspectes
tècnics, al·legacions idèntiques a l'Ordenança municipal reguladora de les condicions
d'exercici de l'activitat de clubs socials i associacions de fumadors de cànnabis i/o
altres substàncies anàlogues, aprovada inicialment en el Ple municipal celebrat el dia
17 de març de 2016.
Per tant, es procedeix a informar de forma conjunta les al·legacions presentades, amb
el contingut que s’exposa a continuació:
AL·LEGACIÓ QUARTA, Apartat segon. (Art. 1)
S'han d'eliminar les referències als equipaments qualificats com a sòcio-culturals (5d),
esportius (5e), polivalents (5h) o sense ús definit (5a), ja que no es justifica per què es
tracten de zones d'especial protecció.
Informe de l’al·legació
D'acord amb el que preveu la RESOLUCIÓ SLT/32/2015, de 15 de gener, per la qual
s'aproven criteris en matèria de salut pública per orientar les associacions de
cànnabis i els seus clubs socials i les condicions de l'exercici de la seva activitat per
als ajuntaments de Catalunya, l'Ordenança estableix una distància mínima entre les
associacions de fumadors de cànnabis i els centres educatiu i sanitaris, així com
aquells que formen part del sistema d'equipaments públics dirigits a població
especialment sensible, per raó d'edat o de salut. Per aquest motiu, s'inclouen aquelles
qualificacions de sistema d'equipament educatiu i sanitari, i aquelles en que aquests
usos són compatibles i estan o poden estar dirigits a població infantil o amb
problemes de salut.
Per tant, es proposa desestimar totalment l’al·legació quarta, apartat segon.
AL·LEGACIÓ QUARTA, Apartat cinquè. (Art. 7)
Sol·licita reduir les distàncies establertes com a criteris d'emplaçament a 50 m. entre
clubs de cànnabis i centres educatius i sanitaris i a 50 m. entre centres de la mateixa
activitat.
Informe de l’al·legació
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L'establiment d'un distància mínima entre els centres de cànnabis i els emplaçaments
protegits, es justifica en compliment de la RESOLUCIÓ SLT/32/2015, de 15 de gener,
per la qual s'aproven criteris en matèria de salut pública per orientar les associacions
de cànnabis i els seus clubs socials i les condicions de l'exercici de la seva activitat
per als ajuntaments de Catalunya.
La referida distància, que la present ordenança estableix en 100 m., es considera
mínima, en relació als efectes que poden provocar aquestes activitats envers els
usuaris d'aquests emplaçaments i disten molt de ser restrictives. No es tracta d'una
distància que prohibeixi l'emplaçament d'aquestes associacions de forma
generalitzada.
Pel que fa a la distància de 100 m. entre locals destinats a la mateixa activitat de
centres de cànnabis, aquesta es considera mínima per garantir que el consum
d'aquests substàncies es produeix d'acord amb les condicions que la jurisprudència
ha establert com doctrina d’autoconsum compartit (STS 1472/2002, STS 88/2012,
STS 1014/2013) mitjançant la qual es despenalitzaria l’adquisició i posterior
transmissió de substàncies estupefaents només si es garanteix que la comunitat que
participi en aquest consum estigui integrada per un nombre reduït de persones, de
manera que es pugui considerar el consum com un acte íntim, sense transcendència
pública. Així aquesta distància de 100 m. evita que es puguin concentrar un gran
nombre de centres de cànnabis en una mateixa illa de cases o locals d'un mateix
carrer. La concentració d'aquestes activitats en una àrea molt restringida no garanteix
les condicions imposades per la jurisprudència.
D'altra banda, la reducció de 100 m. a 50 m. proposada no es fonamenta en cap
estudi tècnic, ni s'aporta cap justificació d'aquesta reducció.
Per tant, es proposa desestimar totalment l’al·legació quarta, apartat cinquè.
AL·LEGACIÓ QUARTA, Apartat sisè. (Art. 8)
Sol·licita que s'unifiqui el sistema de còmput de distàncies i mesurament.
Informe de l’al·legació
L'Ordenança estableix una distància mínima de 100 m. entre els centres de cànnabis i
els emplaçaments protegits pels efectes que poden provocar aquestes activitats
envers els usuaris d'aquests emplaçaments.
D'altra banda, l'Ordenança estableix una distància mínima de 100m. entre locals que
desenvolupin aquesta mateixa activitat, amb l'objectiu de garantir que el consum de
cànnabis es produeix d'acord amb les condicions que la jurisprudència ha establert
com doctrina d’autoconsum compartit.
Ambdues distàncies responen a motivacions diferents i, per aquest motiu, es regulen
amb sistemes de mesuraments diferents.
Per tant, es proposa desestimar totalment l’al·legació quarta, apartat sisè.
AL·LEGACIÓ QUARTA, Apartat setè. (Art. 9)
Sol·licita suprimir la superfície útil màxima de 100 m2, o bé disposar una limitació
d'aquesta superfície de 400 m2.
Informe de l’al·legació
L’article 9 de l’Ordenança estableix una superfície màxima dels centres de fumadors
de cànnabis de 100 m2, amb l'objectiu de garantir que el consum d'aquests
substàncies es produeix d'acord amb les condicions que la jurisprudència ha establert
com doctrina d’autoconsum compartit (STS 1472/2002, STS 88/2012, STS
1014/2013) mitjançant la qual es despenalitzaria l’adquisició i posterior transmissió de
substàncies estupefaents només si es garanteix que la comunitat que participi en
aquest consum estigui integrada per un nombre reduït de persones, de manera que
es pugui considerar el consum com un acte íntim, sense transcendència pública. La
limitació de superfície suposa una limitació de l'aforament i garanteix el caràcter íntim
de l'activitat i que aquesta sigui desenvolupada per un nombre reduït de persones.
Per tant, es proposa desestimar totalment l’al·legació quarta, apartat setè.
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D’acord amb l’informe de les al·legacions presentades es proposa desestimar
totalment l'al·legació quarta en els seus apartats segon, cinquè, sisè i setè.”
Vist l’informe jurídic emès en data 31 de maig de 2016 per la tècnica de gestió de l’Àrea
de Territori, en el qual es manifesta textualment el següent:
“Per acord del Ple de l’Ajuntament de data 17 de març de 2016 es va aprovar inicialment
l’Ordenança municipal reguladora de les condicions d’exercici de l’activitat de clubs
socials i associacions de fumadors de cànnabis i/o d’altres substàncies anàlogues i es va
sotmetre a informació pública durant el termini de 30 dies hàbils.
Durant el període d’informació pública han tingut entrada en el Registre general de
l’Ajuntament els escrits d’al·legacions presentats per la senyora NNNNN, advocada del
despatx Omar Nieto, Boutique Legal, SLP, pel senyor RRRRR, en representació de
l’Associació Red Eyes, i el senyor CCCCC, en representació de l’Associació The Family
Weeds, els tres escrits tenen pràcticament idèntic contingut i únicament varien en
l’al·legació “cinquena” dels escrits presentats per senyora NNNNN, advocada del despatx
Omar Nieto, Boutique Legal, SLP i pel senyor RRRRR, en representació de l’Associació
Red Eyes, que no consta en l’escrit presentat pel senyor CCCCC, en representació de
l’Associació The Family Weeds.
En el present informe es donarà resposta únicament i exclusivament a les qüestions que
es consideren estrictament legals, essent les qüestions tècniques objecte dels informes
dels tècnics municipals corresponents.
-

Pel que fa a l’al·legació primera, en la que es denuncia la manca de motivació de
l’Ordenança respecte a les distàncies mínimes establertes, es proposa desestimar
l’al·legació pel motiu següent:

En l’exposició de motius de l’Ordenança es justifica la necessitat de regular
l’emplaçament de les associacions de consumidors de cànnabis, i que a l’efecte s’han
seguit els criteris en matèria de salut pública continguts en la RESOLUCIÓ SLT/32/2015,
de 15 de gener, aprovada per la Generalitat de Catalunya.
Aquesta resolució exposa el motius de salut que fan necessària una regulació d’aquesta
activitat, com és el desenvolupament de mesures preventives per tal de fer front als riscos
i danys que pot tenir el consum de cànnabis entre els membres del club i el seu entorn,
establint criteris per al seu correcte funcionament.
-

Pel que fa a l’al·legació segona, en la que es denuncia la manca de competència
de l’Ajuntament del Masnou per establir ex novo normes de protecció del medi
ambient, s’ha de manifestar que es proposa desestimar aquesta al·legació pels
següents motius:

Existeix una base legal per a regular les activitats en les ordenances municipals:
S’ha de partir de la base que l’article 4.1 a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de
les bases de règim local, reconeix als municipis la potestat reglamentària i
d’autoorganització.
Pel que fa, en concret, a les competències en matèria de protecció del medi ambient,
l’article 25.2b) de la referida Llei 7/1985, atribueix competències als Ajuntaments sobre el
medi ambient.
Així mateix l‘article 41 de la Llei 2/2011, de 4 de març, d‘economia sostenible va modificar
la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, que en el seu article
84 estableix que les entitats locals poden intervenir en les activitats mitjançant l‘elaboració
d‘Ordenances i establint l‘obligatorietat d‘una llicència prèvia de les activitats o als règims
de comunicació prèvia o declaració responsable, però ara, en el seu article 84 bis,
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estableix que amb caràcter general, l'exercici d'activitats no se sotmetrà a l'obtenció de
llicència o un altre mitjà de control preventiu si bé si que es pot exigir llicència, quan
estigui justificat per raons d'ordre públic, seguretat pública, salut pública o protecció del
medi ambient en el lloc concret on es realitza l'activitat, i aquestes raons no es puguin
garantir mitjançant la presentació d'una declaració responsable o d'una comunicació.
-

En el punt 1 de l’al·legació quarta (en realitat és la tercera), els al·legants
proposen la supressió d’un conjunt de paràgrafs.

Es proposa desestimar aquesta al·legació ja que l’exposició de motius no té valor
normatiu i únicament és un preàmbul en el qual s’expliquen les raons que han portat a
redactar una norma.
-

En el punt 3 de la referida al·legació quarta en els tres escrits d’al·legacions es
manifesta que hauria de ser vàlida la inscripció tant en el Registre d’Associacions
de la Generalitat de Catalunya, com en el Registre Nacional d’Associacions del
Ministeri d’Interior.

Es proposa estimar la petició d’afegir en la declaració responsable prevista a l’apartat 1
de l’article 5 de l’Ordenança la possibilitat d’acreditar la inscripció de l’associació
corresponent al Registre Nacional d’Associacions del Ministeri d’Interior.
-

En el punt 8 de l’al·legació quarta es proposa la modificació de l’article 10 que
regula les condicions per a l’accés al local.

En concret, i pel que fa a la restricció de l’entrada i permanència en el local per a les
persones associades, s’entén que no es refereix a treballadors de l’associació. Per tant,
es proposa la desestimació de l’al·legació.
Pel que fa a la petició de la supressió de l’exigència de disposar de mesures de control de
l’accés del club, ja que els al·legants consideren que les pròpies associacions disposen
de normes internes de funcionament en els seus estatuts, es proposa que sigui
desestimada, donat que no existeix cap garantia que aquestes mesures estiguin previstes
en els estatuts.
En quant a l’exigència d’un llibre d’altes i baixes de socis en el local, es considera una
qüestió bàsica en qualsevol associació, per tant, es proposa desestimar l’al·legació.
En relació a la RESOLUCIÓ SLT/32/2015, de 15 de gener, s’ha de manifestar que la
Generalitat té atribuïdes legalment competències en matèria de salut, i capacitat
normativa per regular, en el seu marc competencials, aquest tipus d’activitats.
-

En el punt 9 de l’al·legació quarta es proposa la modificació de l’article 11 que
regula altres condicions per a l’accés del local.

En relació a la petició que se suprimeixi l’exigència de que s’exhibeixin en els locals rètols
i plaques normalitzades amb les condicions de funcionament, es proposa desestimar
l’al·legació ja que aquests elements tenen com a finalitat assegurar el coneixement per
part dels associats d’aquests aspectes essencials del bon funcionament del club o
associació i per a la convivència veïnal.
En quant a l’exigència de compliment de la RESOLUCIÓ SLT/32/2015, de 15 de gener,
es proposa desestimar l’al·legació, d’acord amb l’exposat anteriorment.
Tal i com s’ha manifestat anteriorment, es proposa estimar la petició d’afegir en la
declaració responsable prevista a l’apartat 1 de l’article 5 de l’Ordenança la possibilitat
d’acreditar la inscripció de l’associació corresponent al Registre Nacional d’Associacions
del Ministeri d’Interior.
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En el punt 10 de l’al·legació quarta es considera que es troba fora de tota legalitat
la imposició d’un horari d’accés al local.

Es proposa desestimar l’al·legació ja que els al·legants no especifiquen quina normativa
s’incompleix amb l’establiment d’un horari, d’altra banda, amb l’establiment de limitacions
horàries es garanteix la compatibilitat de l’exercici de l’activitat amb el dret dels veïns al
descans i la pacífica convivència.
-

En el punt 11 de l’al·legació quarta, es considera que s’han d’eliminar els punts 4,
5 i 8 de l’article 13 que prohibeix la publicitat, la realització qualsevol altra activitat
impròpia, i la venda o comercialització de begudes o d’aliments.

Es proposa la desestimació de la proposta d’eliminar el punt 4 perquè entraria dins de les
funcions d’informació sobre efectes del cànnabis que, segons els seus estatuts, tenen
aquestes associacions.
En quant a les propostes de d’eliminació del punt 5 i de nova redacció de l’article 13,
també es proposa la seva desestimació ja que aquestes prohibicions garanteixen la
pacífica convivència de l’activitat amb els veïns.
-

En el punt 12 de l’al·legació quarta es considera que s’ha de suprimir la referència
al Manual o Codi de bones pràctiques per les Associacions Cannàbiques elaborat
per la Federació d’Associacions Cannàbiques de Catalunya.

Es proposa la desestimació de l’al·legació ja que un manual de bones pràctiques és
simplement un conjunt de recomanacions.
-

El punt 13 de l’al·legació quarta es refereix a l’article 15, el qual, segons els
al·legants té un redactat incorrecte.

Es proposa la desestimació de l’al·legació ja que queda clar que es refereix a les drogues
no institucionalitzades, i no es refereix ni al tabac, ni a l’alcohol ni als medicaments.
També s’ha de desestimar l’al·legació referida a que es mantinguin les mateixes
condicions d’exercici per als clubs de fumadors de tabac, que pels de fumadors de
cànnabis, ja que el tabac no entra en la classificació de droga no institucionalitzada.
Pel que fa a la referència a l’apartat 4 de l’article 7, efectivament, es tracta d’un error
material i s’ha d’eliminar.
-

El punt 14 de l’al·legació quarta proposa eliminar les infraccions greus recollides
en els apartats 1, 3 i 5 de l’article 19.

Donat que no es justifica aquesta petició i es considera necessària la tipificació
d’aquestes infraccions com a greus, es proposa desestimar l’al·legació.
-

El punt 15 de l’al·legació quarta, fa referència a l’apartat 5 de l’article 20 de
l’Ordenança, el qual es proposa eliminar.

Es considera que no existeix cap inconcreció, ja que, en contra del que es manifesta en
els escrits d’al·legacions sí que es tipifica la infracció.
-

Finalment l’al·legació cinquena dels escrits d’al·legacions presentats per la
senyora NNNNN, advocada del despatx Omar Nieto, Boutique Legal, SL i el
senyor RRRRR, en representació de l’Associació Red Eyes, fa referència a que la
Disposició Transitòria de l’Ordenança no fa referència als drets adquirits per les
associacions legalment implantades.

25

Acta del Ple de l'Ajuntament del Masnou

Sessió núm. PLE2016000007

16 de juny de 2016

El règim de les activitats legalment implantades, que queden fora de regulació com a
conseqüència de l’entrada en vigor d’una nova normativa, serà el mateix que el de
qualsevol altra activitat en les mateixes circumstàncies.
Per tant, es proposa també desestimar aquesta al·legació.”
Atès que s’ha seguit el procediment previst als articles 60 a 66 del Decret 179/1995, de
13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, i
l’article 178 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la
Llei municipal i de règim local de Catalunya, en relació amb l’aprovació de les ordenances
municipals.
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa.
Per tot l’exposat, i en virtut de les competències conferides a l’article 22.2.d) de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, es proposa a la Corporació
municipal l’adopció dels següents ACORDS:
Primer.- Estimar l’al·legació que consta en els punt 3 i 9 de l’al·legació quarta dels
escrits presentats per la senyora NNNNN, advocada del despatx Omar Nieto, Boutique
Legal, SLP, pel senyor RRRRR, en representació de l’Associació Red Eyes, i pel senyor
CCCCC, en representació de l’Associació The Family Weeds, en el sentit d’estimar la
petició afegint a l’article 5.1 la possibilitat de fer constar en la declaració responsable que
l’entitat pot també trobar-se inscrita al Registre Nacional d’Associacions del Ministeri de
l’Interior, i per tant, queda redactat del tenor literal següent:
“Que l’entitat es troba degudament inscrita en el Registre d’associacions de la Direcció
General de Dret i Entitats Jurídiques del Departament de Justícia de la Generalitat de
Catalunya o en el Registre Nacional d’Associacions del Ministeri de l’Interior i també en el
registre d’entitats municipals de l’Ajuntament del Masnou.”
De la mateixa manera, l’article 11.5 de l’Ordenança quedarà redactat del tenor literal
següent:
“L’entitat haurà d’estar inscrita en la secció registral corresponent del Registre
d’associacions de la Generalitat o en el Registre Nacional d’Associacions del
Ministeri de l’Interior i també en el registre d’entitats municipals de l’Ajuntament del
Masnou.”
Segon.- Eliminar la referència que es fa en l’article 15 a l’apartat 4 de l’article 7.
Tercer.- Desestimar la resta d’al·legacions contingudes en els escrits presentats pels
interessats, en base als informes tècnics i jurídic, reproduïts textualment en la part
expositiva del present acord.
Quart.- Aprovar definitivament l’Ordenança municipal reguladora de les condicions
d’exercici de l’activitat de clubs socials i associacions de fumadors de cànnabis i/o d’altres
substàncies anàlogues.
Cinquè.- Publicar íntegrament l’Ordenança municipal reguladora de les condicions
d’exercici de l’activitat de clubs socials i associacions de fumadors de cànnabis i/o d’altres
substàncies anàlogues definitivament aprovada al Butlletí Oficial de la Província, al portal
de transparència de la web municipal i a l’e-tauler i anunciar al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya la referència del Butlletí Oficial de la Província en què s’hagi
publicat el text íntegre de l’ordenança.
Sisè.- Notificar el present acord als interessats.”
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El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies. Hi hauria alguna intervenció? Senyor De las Heras, té la paraula.
El Sr. Federico de las Heras
Bona nit, gràcies senyor alcalde. Nosaltres ens abstindrem a la votació de la resolució a
les al·legacions presentades per aquestes associacions cannàbiques pel motiu que
nosaltres vam ser l’únic partit, si no m’equivoco, que ens vam oposar a l’ordenança
reguladora de cànnabis, per entendre que és una activitat que no ens aporta res, al
municipi, és una activitat que pensem que pot desencadenar problemes futurs tan d’ordre
públic com per als nostre joves. Ho vaig manifestar així i no podem estar d’acord ni amb
el contingut ni amb els posteriors esdeveniments, com són aquests que es votaran avui.
Gràcies
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies. Per part del Grup Socialista, senyora González.
La Sra. Mònica González
Bona nit, un altre cop a tothom. Hem de manifestar que en el Ple on vam presentar i
aprovar l’esmentada ordenança el senyor Ricard Plana va desestimar una esmena que el
nostre Grup va venir a dir que es podia observar un canvi en els barems de mesura. El
Govern es va comprometre, i així consta en l’acta ordinària del 17 de març del 2016 a la
pàgina 24, amb les paraules del senyor Pla, que diu: “Pel que fa a l’esmena número 5 és
veritat que hem estat parlant i sobre això la veritat és que de la conversa han sortit
algunes idees i algunes possibilitats interessants. Pel que fa al temps bàsicament i no ho
hem pogut preveure, jo el que podria proposar és que si en el període d’exposició pública
ens entrés alguna al·legació en aquest sentit, doncs, nosaltres, evidentment, la
proveiríem, tot el que sigui millorar el que en aquest moment tenim.” Atès que veiem que
aquesta proposta que tenia o aquesta intenció no s’ha tingut en compte i pensem que
s’hauria d’haver valorat, el nostre vot en aquest cas serà d’abstenció.
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies. Per part del Grup d’ICV, senyora Crespo.
La Sra. Elena Crespo
Gràcies, senyor alcalde, moltes gràcies a tothom, bona nit. Nosaltres anunciem que el
nostre vot serà positiu, volem felicitar al Govern, doncs, per la feina controvertida de
regular una activitat que no és fàcil; per tant, entenem que s’ha fet bona feina i, per això i
perquè nosaltres en aquell mateix Ple també vam presentar una moció que anava en la
mateixa línia, d’una iniciativa legislativa popular que anava en el mateix sentit, doncs, hi
votarem a favor. Gràcies
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies. Alguna intervenció?
El Sr. Francisco Avilés
Sí, gràcies. Per anunciar que, igual que vam fer en l’aprovació de l’ordenança municipal
que ens vam abstenir, en aquest punt també ens abstindríem.
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies. Senyor Plana, alguna precisió?
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El Sr. Ricard Plana
Sí, al Grup Popular en dir que esperem que aquesta ordenança no ens generi problemes
sinó que ens aporti solucions. Quant al Grup Socialista, és veritat que jo ho vaig dir i, de
fet, va ser amb el diàleg que vam tenir amb vosaltres va ser així. No vaig entendre durant
aquest període d’exposició i fins i tot l’altre dia, a la comissió, que hi hagués, diguem, per
part vostra una possibilitat de parlar, que ho hagués acceptat perfectament i és veritat
que els tècnics van contestar aquestes al·legacions, però no hi havia cap voluntat
d’ignorar-ho. És veritat que es van presentar unes al·legacions, les tres, curiosament, són
del mateix despatx de Barcelona i vam entendre que era un altre tipus d’al·legacions. A
més un text molt extens, que s’havia presentat ara, i la veritat és que no vaig relacionarho amb el fet que vosaltres, diguem, tinguéssiu interès a preveure o analitzar-ne alguna,
que ja heu vist que eren moltíssimes, moltíssimes que hi havia, però sinó, com vaig dir-ho
aquell cop, i em sap greu, però haguéssim pogut preveure-ho sense cap problema. No
n’era conscient, diguem, del tema. Em sap greu.
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies. Per tant, passaríem a la votació.
Resultat: Aprovat per majoria absoluta per 13 vots a favor i 8 vots d’abstenció.
Votació
Els grups municipals d'ERC-AM-MES (6 regidors), CiU (5 regidors) i ICV-EUiA-E (2
regidors) hi voten a favor.
Els grups municipals de C's (3 regidors), CUP-PA (2 regidores), PSC-CP (2 regidors) i PP
(1 regidor) s’abstenen.
El Sr. Jaume Oliveras
Doncs, moltes gràcies. Quedaria aprovat el punt, continuaríem amb el punt número 9 i, si
els sembla, tal com vam comentar ahir a la Junta de Portaveus, el punt número 9 i el punt
número 10 els tractaríem conjuntament. Per tant, el regidor senyor Matas els presentaria
conjuntament el punt 9, que és un conveni regulador amb SOREA, i el punt número 10,
que és també un conveni regulador amb Aigües Aragó. Endavant, senyor Matas té la
paraula.
Els punts 9 i 10 de l’ordre del dia es tracten conjuntament.
9. Conveni regulador de les relacions i normes d'actuació entre l'Ajuntament del
Masnou i Sorea, Sociedad Regional de Abastecimiento de Aguas, SA, com a entitat
subministradora d'aigua, per a la liquidació i cobrament de les quotes relatives a la
taxa pel servei de clavegueram
El Sr. Jordi Matas
Sí només afegiré, doncs, que aquest conveni regulador és amb SOREA i amb Aigües
Aragó, la liquidació i cobrament de les quotes relatives a la taxa del servei de
clavegueram. Per tant, seria establir aquest conveni.
El Sr. Jordi Matas llegeix la part resolutiva de la proposta, la qual literalment diu el
següent:
“El 20 d’octubre de 2011, el Ple de l’Ajuntament del Masnou va aprovar inicialment la
imposició i l’ordenació de la taxa pel servei de clavegueram, la qual va ser publicada
definitivament en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona del dia 29 de desembre
de 2011 i ha entrat en vigor el dia 1 de gener de 2012.
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La referida ordenança estableix en l’article 8 que la taxa s’exigirà a través d’un sistema
d’autoliquidació, si bé els subjectes passius podran acollir-se al règim de compliment de
les seves obligacions materials i formals a través de les companyies amb les quals hagin
contractat el servei d’abastament d’aigua potable.
En l’article 9.1 de la citada ordenança es regula la gestió mitjançant les entitats
subministradores d’aigua potable i disposa que en virtut dels convenis que se signin amb
les entitats subministradores d’aigua potable, aquestes incorporaran a la factura del
servei que presten la quota de la taxa corresponent als subjectes passius que no figuren
en el registre a què fa referència l’article anterior, és a dir, que no s’han acollit al sistema
d’autoliquidació. A aquests efectes, el registre, i les seves altes i baixes, serà comunicat a
les companyies subministradores d’aigua.
L’empresa SOREA gestiona el servei municipal de distribució d’aigua potable en el
municipi del Masnou.
Vist l’informe emès per la responsable del departament de Rendes de data 18 de maig de
2016, en el qual informa favorablement i proposa la signatura d’un nou conveni regulador
de les normes d’actuació entre l’Ajuntament del Masnou i l’empresa Sorea, Sociedad
Regional de Abastecimientos de Aguas, S.A., per tal que pugui continuar realitzant la
liquidació i cobrament de les quotes relatives a la taxa pel servei de clavegueram, amb
efectes des del 30 de març de 2016 fins el 29 de març de 2017.
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa.
En virtut de tot el que s’ha exposat, es proposa, al Ple de la corporació, l’adopció dels
acords següents:
Primer.- Aprovar la signatura del Conveni regulador de les relacions i normes d’actuació
entre l’Ajuntament del Masnou i SOREA, Sociedad Regional de Abastecimiento de
Aguas, S.A., com a entitat subministradora d’aigua, per a la liquidació i cobrament de les
quotes relatives a la taxa pel servei de clavegueram, amb efectes des del 30 de març de
2016 fins el 29 de març de 2017.
Segon.- Facultar l’alcalde per a la signatura del conveni i perquè realitzi qualsevol altre
acte o tràmit per a l’efectivitat d’aquest acord.
Tercer.- Notificar el present acord als interessats.”
10. Conveni regulador de les relacions i normes d'actuació entre l'Ajuntament del
Masnou i Aigües Aragó, CB, com a entitat subministradora d'aigua, per a la
liquidació i cobrament de les quotes relatives a la taxa pel servei de clavegueram
El Sr. Jordi Matas llegeix la part resolutiva de la proposta, la qual literalment diu el
següent:
“El 20 d’octubre de 2011, el Ple de l’Ajuntament del Masnou va aprovar inicialment la
imposició i l’ordenació de la taxa pel servei de clavegueram, la qual va ser publicada
definitivament al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona del dia 29 de desembre de
2011 i ha entrat en vigor el dia 1 de gener de 2012.
L’ordenança esmentada estableix, a l’article 8, que la taxa s’exigirà a través d’un sistema
d’autoliquidació, si bé els subjectes passius podran acollir-se al règim de compliment de
les seves obligacions materials i formals a través de les companyies amb les quals hagin
contractat el servei d’abastament d’aigua potable.
A l’article 9.1 de l’ordenança esmentada es regula la gestió mitjançant les entitats
subministradores d’aigua potable i es disposa que, en virtut dels convenis que se signin
amb les entitats subministradores d’aigua potable, aquestes incorporaran a la factura del
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servei que presten la quota de la taxa corresponent als subjectes passius que no figuren
al registre a què fa referència l’article anterior, és a dir, que no s’han acollit al sistema
d’autoliquidació. A aquests efectes, el registre i les seves altes i baixes seran comunicats
a les companyies subministradores d’aigua.
L’empresa Aigües Aragó, CB, es dedica al subministrament domiciliari d’aigua potable a
una part del terme municipal del Masnou, concretament al carrer de Sant Miquel, 105,
107, 109, 111; Joan XXIII, 19, i Navarra, 66-68.
Vist l’informe emès per la responsable del departament de Rendes amb data 18 d’abril de
2016, en el qual informa favorablement i proposa la signatura d’un nou conveni regulador
de les normes d’actuació entre l’Ajuntament del Masnou i l’empresa Aigües Aragó, CB,
per tal que pugui continuar realitzant la liquidació i cobrament de les quotes relatives a la
taxa pel servei de clavegueram, amb efectes des del 23 d’abril de 2016 fins el 22 d’abril
de 2017.
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa.
En virtut de tot el que s’ha exposat, es proposa, al Ple de la corporació, l’adopció dels
acords següents:
Primer. Aprovar la signatura del conveni regulador de les relacions i normes d’actuació
entre l’Ajuntament del Masnou i Aigües Aragó, CB, com a entitat subministradora d’aigua,
per a la liquidació i el cobrament de les quotes relatives a la taxa pel servei de
clavegueram, amb efectes des del 23 d’abril de 2016 fins el 22 d’abril de 2017.
Segon. Facultar l’alcalde per a la signatura del conveni i perquè realitzi qualsevol altre
acte o tràmit per a l’efectivitat d’aquest acord.
Tercer. Notificar el present acord als interessats.”
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies. Per tant, obriríem un torn d’intervencions. Alguna intervenció? Senyora
González, endavant.
La Sra. Mònica González
Sí, gràcies, bona nit. Bé, una petita apreciació, és per aclarir un fet. Nosaltres, el Grup
Socialista, en l’aprovació dels pressupostos de 2016, vam demanar en forma d’esmena
una variació de les taxes de clavegueram, en el seu moment. I en aquest cas votarem a
favor d’aquest conveni i voldríem fer aquest aclariment, ja que s’estableixen les
condicions i la forma de gestionar la recaptació d’aquest impost a través de les empreses
subministradores d’aigua. És perquè si algú té memòria de la nostra posició, en el seu
moment, als pressupostos i ordenances, doncs, va ser una mica diferent. Gràcies
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies. Senyor Màxim Fàbregas
El Sr. Màxim Fàbregas
Gràcies, senyor alcalde. Per anunciar que nosaltres votarem en contra de la proposta i
que ho farem perquè aquests convenis que se signaran, se signaran perquè les dues
empreses subministradores d’aigua s’encarreguin del cobrament a la ciutadania de la
taxa de clavegueram.
Una taxa de clavegueram que el Govern de CiU i ERC van crear l’any 2012 i que tenia
com a únic interès treure de les butxaques dels masnovins i masnovines més de 200.000
€ cada any, que no és broma.
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Una taxa de clavegueram que, hem de recordar també, els nostres veïns i veïnes no van
haver de pagar l’any 2015 perquè, a proposta d’ICV-EUiA, un acord del conjunt de
l’oposició va aconseguir que l’any passat el cost fos de 0 €, tant per la ciutadania en
general com per a comerciants, industrials, etc.
Desafortunadament, el passat mes d’octubre, ERC i CiU van imposar legítimament la
seva majoria absoluta i van tornar a aprovar el cobrament de la taxa. Un taxa, que també
s’ha de recordar, que fa que veïns, comerciants i industrials, en funció del consum d’aigua
que facin, hauran de pagar enguany entre 15,85 € i 42,78 €.
Nosaltres reiterem la nostra oposició a la taxa de clavegueram i, en conseqüència,
votarem en contra d’aquesta proposta i de qualsevol altra mesura que es derivi de la seva
aplicació. Gràcies
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies. Alguna intervenció més? Senyora Miras
La Sra. Sandra Miras
Com ja sabeu, nosaltres apostem per la municipalització de l’aigua per diverses coses,
entre aquestes, perquè la gestió no mercantil de l’aigua afavoreix els interessos dels
nostres convilatans i convilatanes, perquè garanteix, com a mínim, la mateixa qualitat a
menor preu, perquè l’aigua és un bé i un patrimoni comú d’interès públic general, i afegim
que ens estalviaríem fer cap conveni perquè les empreses d’aigua del Masnou ens
gestionin el cobrament de la taxa de clavegueram, ja que d’aquesta manera es faria
directament des de l’Ajuntament. Per tant, ja anunciem que ens abstindrem en aquest
punt. Gràcies
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies. Per part de Ciutadans? Senyor Avilés
El Sr. Francisco Avilés
Sí, gràcies. Per anunciar que el nostre Grup votarà a favor dels dos punts en relació amb
l’ordenança per al cobrament, tot i recordar que també estem en contra de la taxa de
clavegueram, en el seu dia imposada per l’Equip de Govern i que el nostre Grup ha estat
defensor de la seva retirada, però entenem que si està vigent, doncs, l’Ajuntament s’ha
de dotar d’un mecanisme, d’una ordenança per regular aquest cobrament.
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies. Alguna intervenció senyor Matas?
El Sr. Jordi Matas
Sí, és el fet de comentar que els diners que es recapten van directament en benefici de
tots els vilatans. Segons deia el senyor Màxim només faltaria. Però és que és així. Per
tant, el que es fa amb aquest tema és en benefici de tot el poble per a la conservació de
tot el clavegueram de la xarxa dels més de 30 kilòmetres que tenim aquí sota. Per tant,
és un servei, és una recaptació destinada directament al manteniment de la
infraestructura sanitària del poble.
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies. Molt breu senyor.
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El Sr. Màxim Fàbregas
Com vostè vulgui. Només recordar-li, al regidor, que efectivament només faltaria, però dirli, com ja vam argumentar en el seu moment dues vegades, una d’elles l’any 2015, que
aquest Ajuntament ha estat molts anys, potser 38 o 40, sense cobrar la taxa de
clavegueram i les clavegueres s’han mantingut i l’aigua sanitària s’ha mantingut també. I
molts d’aquests anys hi havia un govern presidit per un alcalde de Convergència i Unió.
Gràcies
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies. Alguna precisió més senyor Matas?
El Sr. Jordi Matas
Ho deixaríem, més que res que les xarxa estava com estava i fan falta aquests diners per
poder-ho reforçar, i tant de bo en un futur puguem dir que això es pot treure perquè la
xarxa està perfectament i ja no cal fer-ho.
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies. Per tant, si els sembla passaríem a la votació.
El president sotmet a votació conjuntament els punts 9 i 10.
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),
PSC-CP (2 regidors) i PP (1 regidor) hi voten a favor.
El Grup Municipal d’ICV-EUiA-E (2 regidors) hi vota en contra.
El Grup Municipal de la CUP-PA (2 regidores) s’absté.
11. Contesta de l'Equip de Govern als suggeriments i les preguntes de la sessió
anterior
El Sr. Jaume Oliveras
Per part del Govern hi ha alguna resposta pendent?
Bé, hi hauria una resposta que em tocaria donar a mi com a alcalde, que era unes
peticions que va fer el Grup Municipal de la CUP, la senyora Miras. Molt breument li
contestaré, sense ànim de fer un debat sobre el futur de la Unió Europea i... de gran
actualitat aquests dies, sobretot al Regne Unit.
Només, perquè em consta a mi, en l’acta, que hi havia tres peticions, que retiréssim
permanentment la bandera de la Unió Europea. Nosaltres no ho farem, nosaltres vam fer
el que va fer la majoria d’ajuntaments catalans, com a acte de protesta per l’acord signat
entre la Unió Europea i Turquia vam fer mig pal amb aquesta bandera.
Després, que rectifiquéssim la declaració redactada pel Consell Català del Moviment
Europeu. Nosaltres ens refermem com la gran majoria d’ajuntaments catalans amb
aquest manifest del Consell Català del Moviment Europeu. Potser no ho va poder llegir
amb prou deteniment, jo crec que hi ha dos elements fonamentals: un que reivindica el
retorn als valors fundacionals d’Europa, concretats amb el tractat de Roma de l’any 1957.
Aquests valors, que són la pau, la democràcia, la igualtat, la dignitat humana i els drets
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humans, i també perquè el mateix manifest conté unes crítiques a l’acord fet per la Unió
Europea amb l’estat de Turquia.
I, després, hi havia una altra petició, però que entenc que no tenia res a veure amb el
tema de la Unió Europea, que municipalitzéssim els serveis bàsics del municipi. Això crec
que correspon a un altre debat. Moltes gràcies. Per tant, si els sembla obriríem el torn
d’intervencions dels diferents regidors i regidores. Senyor De las Heras, té la paraula.
12. Suggeriments i preguntes adreçats a l'Equip de Govern
El Sr. Federico de las Heras
Gràcies, senyor alcalde. Avui seré breu. Tinc només tres qüestions. La primera, com
vostè ja sap, li recordo a cada Ple, que està incomplint la llei de banderes, especialment
ara perquè ens anem ja quasi a un any d’incompliment, per no dir l’any complet. La llei de
banderes no és una llei que s’hagi de complir perquè sí, sinó perquè és una llei que
respecta tots els sentiments, totes les sensibilitats i respecta la nostra normativa. El fet
que vostè, unilateralment, hagi decidit treure la bandera espanyola del nostre Ajuntament
és una via de confrontació ideològica contra una gran part dels veïns d’aquesta vila.
Innecessària, il·legal i un greuge contra dos d’ells. Jo li demanaria, com li demano a cada
Ple, que torni a reflexionar abans que el facin reflexionar judicialment, que pensem que és
un tema que, tard o d’hora, arribarà. La justícia, ja sap que té el seu camí, segurament ha
rebut les notificacions corresponents, estan al cas i, bé, un dia o altre arribarà i l’haurà de
posar. Millor que rectifiqui de mutu propi abans d’arribar a aquests extrems.
En segon lloc, recordar-li que d’aquí uns dies tenim eleccions i ja hi ha instruccions de les
juntes electorals de treure banderes estelades de llocs públics. Jo li demanaria, a més,
que les treguin de tots els llocs públics que tenim al municipi. A mi em sembla molt bé
que cada veí dins la seva llibertat pugui fer la seva expressió, dins de casa seva, pel
carrer, com millor li plagui, però no utilitzant fanals, enllumenat, etc. Ja sé que vostès, en
altres contestes, m’han dit que no tenen coneixement de qui ha pogut posar banderes
segons a on. Jo li diria, jo crec que sí que en tenen coneixement ple de qui les ha posat i,
com a mínim, tenen la potestat automàtica d’ordenar als serveis municipals perquè les
retirin. Jo li demanaria, com a mínim, que ho posi en marxa i, especialment, amb
aquestes eleccions que tenim ara, que facin una neteja a tot el municipi.
I, en tercer lloc, és un tema que comentaré un altre cop. És la tercera vegada que el
comento, ho vaig comentar en l’anterior mandat. Aquí ho vaig comentar fa uns mesos, i
era per preguntar-los, ja em va contestar la senyora Condeminas en el seu moment,
sobre si hi havia atencions especials a la gent de les residències del Masnou. El Masnou
en té moltes, de residències d’avis, ha vingut el bon temps, estem de bon temps, els avis
comencen a sortir, els que estan en bones condicions, i l’orografia especial d’aquest
poble fa que sigui dificultosa, en segons quines residències, per exemple, la Casa
Benèfica, una mica la seva mobilitats. En ocasions els anem a visitar. D’aquí a Sant Pere
suposo que farem també una visita als avis, tots molt contents, per Reis també, però ens
recordem d’ells només amb motius festius i complint a més, sí ja sé... Penso que com a
municipi i donada la població que tenim de residents, que ja ho vaig comentar que no sé
si són residents empadronats o al Masnou però són residents a les residències, penso
que aquest Ajuntament, com a mínim, hauria de fer una reflexió per valorar quines
opcions assequibles i dins de les nostres possibilitats podem fer per afavorir la mobilitat
dels avis, especialment ara que ve el bon temps. Jo els demanaria que en prenguin nota,
que ho mirin, que ho revisin i si dins de la nostra capacitat, modesta capacitat econòmica
i imaginativa, podem fer alguna cosa per millorar-los una mica la vida, doncs penso que
no estaria de més tenir-ho present. Gràcies
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies, senyor De las Heras. Continuem, senyora González.
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La Sra. Mònica González
Gràcies, senyor alcalde. Bé, jo avui només faré un suggeriment que ja vaig fer fa,
aproximadament, un any en el nostre primer Ple ordinari. Encara que a dia d’avui ja estic
una mica més al dia de tot el funcionament municipal i de les àrees i departaments que el
componen, segueixo pensant que estaria bé que a tots els regidors nouvinguts ara fa ja
un any ens fessin un tour de presentació per tots els equipaments, oficines, presentant
els tècnics responsables de cada àrea, tot el personal. I una breu informació de cada àrea
de projectes que estan en marxa, etc. Segueixo pensant que el fet de conèixer de primera
mà l’estructura i les persones i els àrees que gestiona cada departament ens facilitaria
molt la nostra tasca. Moltes gràcies
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies, senyora González. Senyor Suñé, alguna paraula? Endavant, té la paraula
senyor Suñé.
El Sr. Ernest Suñé
Gràcies, senyor alcalde. Ja vaig exposar que el Govern, doncs, volia obligar determinats
policies a acollir-se a la segona activitat. La regidora Folch ho va negar, però he confirmat
que era així. Bé, en tot cas, una persona afectada va renegar a les xarxes socials. No
analitzaré aquí el text, però sí que parlaré de l’autor.
El caporal XXXXX és un excel·lent professional amb més de 35 anys de servei i a pocs
anys de jubilar-se; que després de veure com han deixat aquest col·lectiu sense el
cobrament dels assumptes propis, sense el premi de 25 anys i sense el premi de jubilació
ara, a més, pretenien treure’l a la força del seu lloc de treball. El caporal XXXXX, a més
de ser una persona d’excepció, té un currículum d’excepció, ple de felicitacions,
reconeixements i agraïments. De fet, és un dels pocs policies que tenen una felicitació
pública amb recompensa honorífica, la més alta distinció que pot rebre un policia al
Masnou, reclamada per la ciutadania després d’una recollida espontània de signatures. El
motiu: haver arriscat la seva vida per apagar un camió de benzina que anava al Port i es
va incendiar al mig del carrer Sant Felip. Aquell dia, el Masnou hagués pogut ser un nou
els Alfacs, però l’actuació de la policia, l’actuació del caporal XXXXX, ho va impedir.
Fins fa poc, el caporal XXXXX ocupava el lloc de cap de Sala, figura designada per
l’alcalde a proposta del cap de Policia, però ha estat destituït. Segons nota pública del
Govern “El caporal de Sala remogut de les seves funcions ocupava un lloc intern de lliure
designació per part de l'alcalde. Aquesta persona ha manifestat insults i amenaces
públiques i per escrit envers les persones que estaven negociant el Reglament de la
segona activitat de la Policia Local.”
La justícia ja determinarà si un desig pot ser interpretat com una amenaça. Tal vegada el
caporal XXXXX té poders vudú i el seus desitjos poden convertir-se en realitat i afectar
les males persones amb càrrecs que els han fet servir per trepitjar la gent a la qual
s’adreça l’escrit. Nosaltres no coneixem ningú que pugui sentir-se identificat.
Vaig tenir una reunió amb la Sra. Folch el 9 de maig, 18 dies abans de la publicació de la
nota del Govern. Llavors, la Sra. Folch va manifestar que el caporal XXXXX havia estat
destituït per “una pèrdua de confiança envers l’alcalde, fets que no succeeixen en un matí
sinó durant aquest any que porto com a regidora”. Va afirmar que el caporal XXXXX “li
havia posat molts obstacles en el seu dia a dia, moltíssims”. Que no havia fet el control de
la Sala, que no informava en temps i forma, que havia desatès instruccions i que havia
penjat el telèfon a l’alcalde per una bandera.
En definitiva, la Sra. Folch va dir-me que havia estat destituït d’un lloc de lliure designació
exclusivament per no complir amb les obligacions de cap de Sala; mentre que per la nota
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publicada a les xarxes socials li obririen un expedient per determinar si hi havia o no
responsabilitat, però que no tenia res a veure amb la seva destitució.
Entendran, doncs, quina va ser la meva sorpresa en veure la nota que es va publicar a la
web municipal en nom de tot el Govern. I per què? Per què aquest canvi de criteri?
En aquella reunió vaig indicar a la regidora, davant les afirmacions d’incompliment
d’ordres amb què acusava el caporal XXXXX, que jo ho dubtava, que aquesta persona
sempre havia estat un professional, i que ja aportarien els informes dels superiors amb
els fets... La meva sorpresa va venir quan va dir “que no calia” i quan vaig insistir i
demanar elements objectius, ella va tancar el tema amb un “tu demana el que vulguis”. I
és que no hi ha cap prova d’aquest incompliment, cap informe negatiu, cap queixa. De tot
plegat, l’única cosa certa a mitges és el tema de la bandera, això sí... el mandat passat, i
no quan era alcalde.
El caporal XXXXX en plena campanya electoral va despenjar una bandera de Dinamarca
que vostès, senyors i senyores d’ERC, de forma furtiva, contrària a norma i sense
coneixement de l’anterior alcalde, van penjar a la façana de l’Ajuntament i vostè, Sr.
Oliveras, de males maneres, el va escridassar per telèfon. No li han perdonat això, oi? No
li ho han perdonat.
És evident que el caporal XXXXX era condemnat d’antuvi, fes el que fes. Tenim el motiu
de “l’afrenta” de la bandera. I, com a conseqüència, l’intent d’apartar-lo amb el reglament
de segona activitat i, com que no va ser possible, amb la remoció per pèrdua de
confiança, primer per incompliment i, com que no els podien provar perquè no existien,
agafant-se a l’escrit que va publicar al seu Facebook particular, sense expedient ni res,
obviant els més elementals procediments administratius.
Des del nostre Grup ens temem que aquest no és un cas aïllat i per això demanem al
Govern còpia de qualsevol document, expedient, denúncia o sentència vinculats a
assetjaments a personal de l’Ajuntament del Masnou dels darrers 5 anys.
El Sr. Jaume Oliveras
Ha acabat senyor Suñé?
El Sr. Ernest Suñé
Tinc una petita intervenció.
El Sr. Jaume Oliveras
És que se li ha acabat el temps. No sé si n’és conscient?
El Sr. Ernest Suñé
No he arribat a cinc minuts, senyor alcalde.
El Sr. Jaume Oliveras
Al rellotge posa cinc minuts, jo li deixo com a excepció, doncs, trenta segons, si us plau.
El Sr. Ernest Suñé
Trenta segons? Bé, jo, és possible que m’allargui una mica més, de vostè dependrà.
El Sr. Jaume Oliveras
L’hauré de tallar. L’aviso.
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El Sr. Ernest Suñé
La passada campanya electoral els socialistes la vam basar en un decàleg denominat
“Els punts clau del canvi positiu”. El primer punt titulat “Honradesa, honestedat i
transparència” deia: “Impregnarem d’honradesa i total honestedat la nostra gestió com a
polítics i rebutjarem qualsevol forma de corrupció.”
Em dol explicar en aquest plenari que el passat 30 de maig vaig presentar denúncia
davant la Fiscalia Anticorrupció per la comissió del presumpte delicte de prevaricació,
contra l’alcalde, el Sr. Oliveras; la regidora Sra. Folch i els tècnics que haguessin avalat
els processos de funcionarització realitzats en aquest Ajuntament.
Aquests processos es basen en la disposició transitòria segona de l’Estatut bàsic de
l’empleat públic (EBEP) i permeten que personal laboral que compleixi unes condicions
pugui accedir al lloc de funcionari.
El Sr. Jaume Oliveras
Se li ha acabat el temps, senyor Suñé.
El Sr. Ernest Suñé
Jo, com ja sap vostè i diu el ROM, es pot demanar que s’incrementi, jo crec que el tema
és prou interessant i l’audiència té el dret del món de conèixer el que passa.
El Sr. Jaume Oliveras
Vostè ha de mesurar el seu temps.
El Sr. Ernest Suñé
Si vostè no m’autoritza el que faré serà demanar que s’aturi el Ple, una reunió amb els
portaveus per demanar un increment del temps destinat a explicar una cosa prou
important perquè el poble ho sàpiga.
El Sr. Jaume Oliveras
No té la paraula.
El Sr. Ernest Suñé
Doncs, llavors haurà de demanar a la força pública que em faci callar perquè jo seguiré
parlant.
1. Ser personal laboral fix.
2. Haver adquirit aquesta condició abans del 13 de maig del 2007.
3. Que desenvolupi tasques de funcionari.
El Sr. Jaume Oliveras reitera que no té l’ús de la paraula i l’expulsa de la sala.
El Sr. Ernest Suñé continua en l’ús de la paraula.
El Sr. Jaume Oliveras suspèn la sessió.
El Sr. Jaume Oliveras
Si us plau, reprenem el Ple. Com a mesura excepcional li donaríem dos minuts, al senyor
Suñé. Només recordar-li que durant 15 dies no ha assistit, com era la seva obligació, a
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les reunions de Govern, Junta de Portaveus, comissions informatives, que hagués sigut
un lloc adequat per expressar les seves opinions i afirmacions. Per tant, dissortadament
ens trobem en la situació que ens trobem. Té dos minuts.
El Sr. Ernest Suñé
Gràcies, senyor alcalde. Intentaré ser breu. Com he dit, el passat dia 30 vaig presentar
denúncia davant la Fiscalia Anticorrupció contra el senyor alcalde i la senyora Folch per
haver realitzat uns processos de funcionarització que no complien amb els requisits. De
fet, diríem que tenen i incorporen vicis greus en la seva execució que podien comportar
l’anul·labilitat de tot el procediment, especialment destaca l’existència de beneficiaris que
incompleixen l’exigència bàsica de ser personal laboral fix des d’abans del 13 de maig del
2007, fet que suposaria la seva exclusió i, per tant, la impossibilitat d’assolir la condició de
funcionari. Parlem de setze persones treballadores d’aquest Ajuntament. El senyor
Oliveras i la senyora Folch són coneixedors d’aquesta informació des del 10 de febrer
d’aquest any quan, en una reunió a petició meva, els vaig lliurar un informe i els vaig dir
que calia fer una revisió d’ofici. La resposta de la senyora Folch va ser: de vegades es pot
obviar la llei, i que no pensaven rectificar. La nova reunió el 25 de febrer va dir que el
Govern no tenia res més a dir i que van obviar la data perquè en altres llocs s’havia fet
igual, i que únicament revisarien l’acta si la justícia els obligava a fer-ho, afirmant que
amb la seva acció ningú no perd res. El passat 9 de maig, vaig tenir la darrera reunió
sobre aquest tema, també amb la senyora Folch, la qual va confirmar que efectivament
una part important de persones no complien els requisits, però que el Govern del Masnou
no faria res al respecte. Vaig insistir en la revisió d’ofici per poder solucionar-ho. Li vaig
avançar que el marge de maniobra que deixava al nostre grup era molt curt. No van ser
capaços en cap moment de portar cap document que avalés el procediment, ni cap
explicació tècnica, ni informes de Secretaria, Intervenció o Gerència. El Govern del
Masnou ens demanava un acte de fe, un acte de fe cega, però les proves són
aclaparadores. I jo em pregunto: Per què ha passat això? Per què hem arribat a aquesta
situació? Tot això passa per la gestió que s’està realitzant els darrers anys a Recursos
Humans, departament sobre el qual plana l’ombra del dubte i, especialment, per les
directius que ha donat la regidora Folch amb el vistiplau de l’alcalde.
El Sr. Jaume Oliveras
Senyor Suñé, se li han acabat els dos minuts, si us plau.
El Sr. Ernest Suñé
És una pena, perquè tenia encara una mica per dir; però bé, jo crec que ha quedat clar.
El Sr. Jaume Oliveras
Tindrà altres ocasions per expressar-ho.
El Sr. Ernest Suñé
Gràcies. Poden consultar el meu blog on està explicada tota la meva intervenció. Gràcies
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies.
El Sr. Ernest Suñé
Perdó, només afegir que una còpia de la denúncia els la lliuraré, als grups de l’oposició,
ara quan acabi el plenari. Gràcies.
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El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies, senyor Suñé. Continuem amb les intervencions.
La Sra. Elena Crespo
Bé, doncs algú intervé després d’això. Jo lamento el to i lamento la situació, però crec
que hauríem de fer manera de ser més transparents i no tenir cap mena de dubte amb la
gestió municipal, perquè crec que la gent del Masnou s’ho val.
Dit això, jo només tenia una pregunta i és que en relació amb la moció que havíem
presentat sobre el tema del cànnabis en el qual l’Ajuntament s’havia compromès amb una
sèrie d’actuacions, volia saber quin seguiment s’ha fet d’aquesta moció i quines
actuacions ha fet l’Ajuntament després de la seva provació. Gràcies
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies. Senyor Màxim Fàbregas, té la paraula.
El Sr. Màxim Fàbregas
Bé, unes quantes estan escrites no les llegeixo i així ens estalviem problemes.
Es copien literalment les preguntes lliurades al senyor secretari, de les quals el senyor
Màxim Fàbregas només llegeix les números 4, 5, 6 i 7.
1. La darrera resposta a les preguntes efectuades al Govern en relació amb la situació del
planejament del sector de l’Estampadora ens diu que, pel que fa al suport tècnic sol·licitat
a la DIBA per a la redacció de la modificació del PG en l’àmbit esmentat per a l’any 2016,
els tècnics de la DIBA han mantingut contactes telefònics amb els tècnics municipals i
que, sembla, que aquest suport l’oferiran l’any 2017 però que, a data 23 de maig,
l’Ajuntament no disposa de cap resolució al respecte.
De la resposta rebuda deduïm que ni el regidor responsable ni cap altre estament
municipal s’ha adreçat per escrit a la DIBA per exigir explicacions per aquest retard en
concedir el suport sol·licitat.
Fa 5 anys que el Govern municipal no mou fitxa en aquest sector, que continua
degradant-se dia a dia. Per això volem denunciar la inactivitat d’aquest Govern, una
inactivitat que perdura des de l’inici del mandat anterior, en relació amb aquest tema. I ho
fem perquè, amb aquesta passivitat, s’està perdent una important oportunitat de planificar
en un moment d’escassa pressió urbanística. I perquè la conseqüència d’aquesta
inactivitat és que el Masnou haurà d’esperar molts anys abans de poder transformar
aquest sector, aconseguint millorar les condicions de vida dels actuals veïns i veïnes i, al
mateix temps, obtenint espais verds, equipaments i parcel·les per a la construcció
d’habitatge social, del qual el nostre municipi està tan mancat.
Exigim al Govern que, amb la màxima urgència, faci les gestions necessàries per tal
d’activar la redacció del planejament que permeti la transformació d’aquest sector i ens
oferim a col·laborar des de l’inici en l’estudi de la millor solució per a aquesta
transformació.
2. El mes passat vàrem preguntar al Govern per les raons per les quals encara no s’havia
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 Sr. Jaume Oliveras. També vàrem demanar que es donés resposta a aquestes
instàncies al més aviat possible i que, de mutu acord amb la persona sol·licitant, es fixés
una data per mantenir la reunió demanada.
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En la resposta facilitada pel Govern, a més d’altres consideracions, se’ns informa que
s’havia concertat una cita amb la regidora de Serveis Generals per al passat 9 de juny.
Aquesta resposta no satisfà les nostres demandes ja que, com hi esmentàvem, el ciutadà
havia demanat reunir-se amb la regidora i amb l’alcalde del Masnou i, pel que deduïm de
la resposta, la reunió concedida va ser únicament amb la regidora.
Nosaltres entenem que l’alcalde del Masnou és una persona molt ocupada però, al
mateix temps, no podem entendre que les ocupacions de l’alcalde no li permetin rebre un
ciutadà que ha demanat reunir-se amb ell fa aproximadament 8 mesos. Per tant, insistim
en la nostra demanda del mes passat i demanem a l’alcalde del Masnou que, de mutu
acord amb la persona sol·licitant, es fixi una data per mantenir la reunió demanada.
3. En el mandat passat vaig denunciar l’estat d’alguns trams del passeig Marítim entre el
Masnou i Montgat, on les rajoles enfonsades posaven en perill les persones que transiten
per aquest espai. La solució adoptada, sense que sapiguem qui la va realitzar ni si va
comptar amb el vistiplau dels tècnics municipals, va consistir en col·locar unes plaques
metàl·liques que avui apareixen rovellades i enfonsades parcialment. El pas del temps i la
manca de manteniment del passeig han provocat que els trams amb rajoles enfonsades
augmentin però, aquesta vegada, algú ha actuat de manera diligent i alguns de nosaltres
hem pogut comprovar com els forats apareguts han estat ràpidament coberts amb sorra.
Aquesta solució, que és ràpida i econòmica, no deixa de ser una solució destralera que, a
més, pot provocar desgràcies personals, ja que en trepitjar qualsevol d’aquests trams, els
peus s’enfonsen amb el consegüent risc d’accident. Volem saber si el Govern és
coneixedor d’aquesta situació, quina ha estat l’Administració responsable d’aquestes
actuacions i, també, si els tècnics municipals n’han estat informats, prèviament o amb
posterioritat, i s’hi han emès informe al respecte.
Al mateix temps, demanem al Govern que exigeixi a l’Administració competent que actuï
amb urgència per tal de solucionar aquest problema i que ens informi de les gestions que
realitzi i del seu resultat.
4. El mes passat vàrem demanar al Govern que es reunís amb les persones promotores
d’una recollida de signatures per demanar que tornin al Masnou les atraccions de firaires
que, fins fa uns anys, s’hi instal·laven per la Festa Major, per tal d’escoltar les seves
demandes i que, posteriorment, estudiés les diferents possibilitats i prengués una decisió
al respecte.
En la resposta rebuda se’ns diu que quan es rebi l’escrit sol·licitant que torni al Masnou
les atraccions amb firaires es reuniran amb les persones promotores i que el tema també
es tractarà a la reunió de la Comissió de Festes del dia 13 de juny. Agraïm la resposta de
la regidora i ara li preguntem si, finalment, l’Ajuntament ja ha rebut l’escrit, si ja ha estat
convocada la reunió amb les persones promotores i quina va ser la valoració que, en
relació amb aquest tema, va fer la Comissió de Festes en la reunió del passat dia 13.
5. A començaments del mes de maig, i a demanda del grup municipal d’ICV-EUIA, es van
instal·lar dos miralls a la cruïlla de la NII-Torrent Umbert, per tal de millorar la seguretat
dels veïns i veïnes del sector. Desafortunadament, als pocs dies un dels miralls ja era per
terra. Ha passat un mes des de llavors i el mirall encara no ha estat reposat. Preguntem
al Govern quines han estat les raons per les quals encara no s’ha procedit a la col·locació
d’un nou mirall i li demanem que aquesta col·locació es faci al més aviat possible.
6. El nostre Grup ha tingut coneixement d’una iniciativa, en la qual participen persones
del Masnou, adreçada a dotar de mobiliari i material escolar una escola del camp de
refugiats de Diavata, a Tesalònica. En el projecte s’han implicat diversos municipis de
Catalunya i la idea és enviar un contenidor el dia 21 i, tot i que la prioritat del contenidor
és material i mobiliari escolar, es demanen carrets de bebè i cadires en general per a les
seves 'tendes-hogar'. Demanem al Govern que estudiï la possibilitat que el Masnou
col·labori en el projecte, bé amb material o amb una aportació econòmica, atès que el
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darrer dia per rebre donacions materials és el proper dimarts, dia 21 de juny, i no hem
pogut dir-ho abans perquè no teníem coneixement de la notícia.
7. Pregunto al Govern si té coneixement del malestar que la seva decisió de suprimir el
CAM de l’oferta formativa del Centre de Formació de Persones Adultes del Masnou
(CFPAM) per al curs vinent ha causat entre un grup de professors i professores de
l’Institut Mediterrània.
Tot i que ja vaig mantenir fa uns dies una reunió amb la regidora responsable, volem
saber quines han estat les causes que han motivat aquesta decisió.
Al mateix temps, demanem un informe exhaustiu en el qual constin el nombre d’alumnes
matriculats en cadascun dels cursos del CAM des del seu inici, quants d’aquests alumnes
van finalitzar cada curs i quants el van superar cada any.
Demanem també al Govern un estudi detallat dels costos que aquest curs ha suposat per
a l’Ajuntament en els cursos anteriors i del que suposaria mantenir el curs vinent aquesta
oferta formativa, que nosaltres considerem molt necessària per als joves i les joves del
Masnou amb dificultats per superar amb èxit els ensenyaments obligatoris.
Preguntem al Govern, que normalment justifica les seves decisions amb informes tècnics,
si en aquest cas ha tingut en compte l’opinió del claustre de professors i professores del
CFPAM.
També volem saber si la direcció de l’Institut Mediterrània li ha fet arribar l’escrit que,
signat per un grup de professors i professores de l’Institut, demana a la direcció del centre
que faci les gestions necessàries per intentar aconseguir que el Govern rectifiqui aquesta
decisió, així com si la direcció de l’Institut Maremar s’ha manifestat en un o altre sentit per
aquesta problemàtica.
El nostre Grup dóna suport a la demanda del professorat de l’Institut Mediterrània i, per
això, demana al Govern que inclogui el CAM en l’oferta formativa del CFPAM per al curs
vinent. Gràcies
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies, senyor Màxim Fàbregas. Senyor Laia Noy.
La Sra. Laia Noy
La primera pregunta aniria al regidor Quim Fàbregas. Quantes places de zona blava i
zona taronja hi ha al Masnou?
La segona, alcalde o Cultura. Quin projecte cultural hi ha previst per al teatre d’El Casino
en cas que aquest es reformi? I, vinculada a aquesta, si es fa aquesta reforma quin cost
final tindrà per a les usuàries, l’accés a espectacles, ús dels espais, etc.? Bé, vinculat al
projecte una mica cultural que hagin pensat.
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies. Senyor Avilés.
El Sr. Francisco Avilés
Sí, gràcies senyor alcalde. Jo, primer un prec, i els demanaria que el ROM es complís de
forma que va ser aprovat per la majoria d’aquest plenari. Vull recordar que el grup
municipal de Ciutadans hi va votar en contra, però que el grup municipal que avui, doncs,
ha, diguéssim, no complert amb el ROM va ser un dels que va liderar la seva aprovació i,
per tant, doncs, que siguem tots conseqüents amb el que aprovem i després no vulguem
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utilitzar espectacles mediàtics que no vénen a tomb, si em permet l’expressió, per intentar
obtenir algun tipus de fruit polític.
Una altra qüestió. Ens han esmentat que hi ha dos programes de la Diputació de
Barcelona, que estem segurs que l’Ajuntament en deuen tenir prou coneixement, en
relació amb els serveis socials bàsics, cohesió social i emergència energètica, que
entenem que l’Ajuntament s’hi adherirà i en farà l’acceptació oportuna.
I, després, hi ha una altra qüestió de millora de camins municipals que també les bases
fan que el dia 14 de juliol sigui l’últim dia per acceptar entrar en aquesta convocatòria, i
ens agradaria saber si a la primera ja estem segurs que s’acceptaria, òbviament. Són
quasi 100.000 € per destinar a recursos socials que, òbviament doncs, seran més que
benvinguts, i en el següent tema, el tema de la millora dels camins municipals, com
també és un dels temes a tractar i que tots els grups ja hem manifestat la nostra
preocupació per l’estat d’alguns dels carrers del nostre municipi, entenem que també
s’adherirà a aquesta convocatòria i ens agradaria que ens poguessin explicar quina idea
tenen pensada, quins són els carrers que es voldrien millorar, bé si ens poguessin fer
partícips de la decisió final que tindria l’Ajuntament de cara a acceptar aquestes noves
línies d’ajudes o programes de subvencions que fa la Diputació.
Per altra part, ens agradaria també, si se’ns pot lliurar, perquè entenem que ja el festival
del Ple de Riure ja s’ha tancat, diguéssim, la programació o almenys estarà ja en línia de
ser tancada de forma completa, si ja tenim una mica números del cost que suposarà per
a l’Ajuntament i com es sufragarà. És a dir, si hi ha alguna part d’aquestes coses que
vindrà via subvenció, bé via esponsorització, bé si ens poden donar una mica ja números
més concrets del futur Ple de Riure.
I, finalment, és saber si l’Ajuntament té previst, té programat o no tindria inconvenient a
programar, en el cas que la selecció espanyola, doncs, anés avançant, esperem i
desitgem que de forma positiva en el campionat europeu, doncs, si tindria la intenció,
possibilitats o hauria bé instal·lar una pantalla gegant per poder compartir un partit que
podria ser molt interessant, com una hipotètica final, i tocaré fusta perquè sinó no
arribarem. Doncs, quina idea tindria l’Ajuntament tant per liderar aquest projecte com per
ajudar a si alguna associació o particulars ho demanessin a l’Equip de Govern o a
l’Ajuntament, doncs si li facilitarien aquesta instal·lació. Gràcies
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies, senyor Avilés. Hi hauria alguna resposta per part dels membres del
Govern? Senyora Blanch. La senyora Blanch, primer, sí.
La Sra. Meritxell Blanch
Bona nit. Gràcies, senyor alcalde. En resposta al Màxim, és cert que vam parlar fa uns
dies. Els nostres motius ja els vam exposar, també els vam exposar en un Consell
Escolar, però ara, doncs, ho comento aquí. Hem optat per canviar el CAM per les proves
d’accés de grau mitjà, que no vol dir que no ho fem sinó que l’única diferència que hi ha
és que al CAM els alumnes s’examinaven aquí i ara, doncs, hauran de marxar a un altre
lloc. O sigui, faran el curs, però l’examen el faran en un altre centre. Per què? Primer
perquè al CAM no hi poden accedir menors de 17 anys, en canvi amb les proves d’accés
sí que hi poden accedir.
També hi ha un termini d’inscripcions, és a dir, el CAM a partir del novembre ja no poden
admetre nous alumnes. En canvi, a les proves d’accés sí, amb una prèvia prova de nivell.
També hi ha un altre aspecte que és la quota. Són 240 €, que paguen les famílies per
150 € de les proves d’accés. I, finalment, les hores, són 600 hores contra les 330 que són
les proves d’accés. Amb aquesta diferència d’hores hem optat per donar més servei als
ciutadans, com és acolliment lingüístic per a tots els alumnes que vénen que no se’ls pot
ubicar en els centres escolars, ja sigui perquè no dominen l’idioma o perquè no tenen
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l’edat i, per tant, corren per aquí el poble, que aquí ja hi ha alguns regidors que són
coneixedors d’aquest aspecte i l’altre, també, alfabetització als matins. Perquè ens
trobàvem que moltes dones magrebines no hi podien accedir a la tarda perquè havien de
cuidar els fills i, en canvi, als matins, a l’estar al centre escolar, és més fàcil.
D’altra banda també, som coneixedors que són tres, quatre famílies del Mediterrani que
volen accedir al CAM i dues del Maremar. Ens hem posat en contacte amb elles, la
setmana vinent tindrem una reunió, estem acabant d’ultimar a veure quin dia, i sí que els
hem donat la possibilitat que si aquests alumnes han de fer el CAM, perquè consideren
els directors de centre que les proves d’accés no anirien a examinar-se a un altre centre
escolar, llavors sí que ens hem posat en contacte amb Can Noé a Mataró, que són 90 €
anuals el que pagarien els alumnes perquè hi puguin accedir. I, d’altra banda,
l’Ajuntament també està mirant la manera de donar-los un ajut de mobilitat perquè s’hi
puguin traslladar.
I, pel que fa al nombre d’alumnes, el curs 13/14 eren catorze matriculats, en van finalitzar
onze i del Masnou n’hi havia nou, és a dir, la resta eren de fora del municipi. El 14/15, van
ser quinze matriculats, en van finalitzar tretze, van aprovar el curs onze i del Masnou
n’eren dotze. Aquest any estaven inscrits dotze, al mes de gener ja hi van haver dues
baixes, no sabem encara quants han finalitzat i del Masnou en són nou. En canvi, si
anem a veure les proves d’accés l’any 11/12, hi havia 18 matriculats, dels quals 16 eren
del Masnou, en van finalitzar 17. El 12/13 eren 22 matriculats i en van finalitzar 17 i n’eren
20, del Masnou. Per tant, veient aquests números i aquesta situació hem optat per fer
aquest canvi. Gràcies
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies, senyora Blanch.
El Sr. Màxim Fàbregas
Senyor alcalde. Només una cosa, la resposta la tindré per escrit? Gràcies.
El Sr. Jaume Oliveras
Evidentment. Senyora Tallada.
La Sra. Neus Tallada
Moltes gràcies, bona nit. Per donar resposta al Màxim, vull dir-li que seguim sent
coneixedors que estan recollint les firmes per al tema de la fira. Encara no sabem qui ho
lidera, no ens ho han fet arribar, no ens ha arribat cap escrit, ni cap firma, amb la qual
cosa no ens hem pogut reunir amb ells.
El que sí que hem fet és exposar la situació a la Comissió de Festes que vam tenir
dilluns, vam exposar-ho tot a les entitats que col·laboren i a les persones que vénen a la
comissió i tots van estar d’acord que és voluntat de l’Ajuntament recuperar la fira amb un
format infantil, però fer-ho de cara al 2017, amb bones condicions, i no fer-ho ara ràpid i
corrent, amb unes atraccions que potser no serien les més adequades per recuperar la
fira després de tants anys. Gràcies
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies. Senyor Plana.
El Sr. Ricard Plana
Sí, el Grup de Ciutadans, el tema que em deia, millora dels camins municipals. Ho estem
estudiant, el que passa és que hi ha dues restriccions importants. No és per qualsevol
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carrer, sinó que ha ser un sòl no urbanitzable, però alhora el camí ha de ser de trànsit
rodat habitual, com a mínim per a turismes, amb la qual cosa ho estem mirant, però no és
fàcil, no és per a qualsevol camí o via. Gràcies
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies. Senyora Condeminas.
La Sra. Noemí Condeminas
Sí, un parell de coses només. Per contestar al senyor Frans Avilés, evidentment ens
acollirem a aquests 96.000 i escaig, no ho recordo exactament, i estem mirant fins a quin
punt tenim de maniobra per poder justificar perquè, és clar, igual ens vénen molts diners i
llavors hem de córrer molt, però fem l’acceptació i ja tenim moltes idees que els farem
arribar cap a on aniran aquests diners.
I, respecte el senyor Federico de las Heras. Sí que tenim temes de mobilitat parlat amb
alguns centres, però si bé és cert que em preocupen a mi més d’altres. És els avis que no
estan als centres. Perquè els avis que estan als centres, justament, de forma privada o a
través de places públiques, la majoria dels centres tenen vehicles adaptats que ja fan
algunes de les sortides. I, en canvi, a vegades hi ha usuaris del poble, doncs, en un pis
que no té ascensor o altres problemes d’aquests, i aquí és on estem intentant incidir i
també a través del Consell Comarcal i d’altres convenis, a veure si podem trobar
puntualment algunes ajudes. Gràcies
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies. Senyora Folch, té la paraula.
La Sra. Sílvia Folch
Ara sí, gràcies i bona nit a tothom de nou. Tinc una resposta molt breu per al senyor De
las Heras respecte a les estelades en els espais públics. Vull comentar-li que el criteri de
la Junta Electoral és reconèixer que s’han de retirar les estelades als edificis municipals i
als col·legis electorals. No entén així que a la via pública, en general, sigui objecte del
mateix tractament. Això és el criteri que tenim reconegut per la Junta Electoral i, per tant,
obrarem en aquest sentit.
També per contestar a la companya, a la Mònica González, respecte a la formació té raó.
Al primer Ple ho va dir i va quedar com un suggeriment, doncs no hi ha cap problema en
fer aquesta formació, que jo mateixa la hi puc oferir i si algun dels companys, també de
recent incorporació, malgrat que ja fa un any, no sé si dir-ho així, però bé, de recent
incorporació en aquest mandat, podem trobar un dia a l’agenda, i tant formació com el
tour per departaments no hi ha cap inconvenient en dur-lo a terme.
Bé, ara em tocaria, doncs, contestar les preguntes. De fet, no n’he sentit cap, però sí que
he sentit certes acusacions i, per tant, no em puc tampoc quedar callada, malgrat que no
serien respostes en aquest plenari el que tocaria, com deia l’alcalde. M’hagués agradat
que, en els òrgans corresponents previs a aquest plenari, vostè hagués manifestat i
hagués posat en coneixement dels companys del consistori aquestes acusacions per tal
que poguessin ser tractades i, després, si ho desitjava igualment, tractar-les en aquest
plenari, com no pot ser d’una altra manera.
Ha tractat dos temes, el primer versa sobre la remoció del caporal de Sala. Per qui no
conegui aquesta figura del caporal de Sala, en la nostra plantilla disposem o hi ha vuit
caporals, dos són caporals de sala per lliure designació. Això vol dir que és l’alcalde qui
nomena aquests funcionaris de carrera, aquests caporals, que poden optar a aquesta
plaça de caporals de Sala, que tenen unes funcions diferents que els caporals normals.
Aquest lloc de treball és de lliure designació, és a dir, és nomenat directament per
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l’alcalde. Així ho va fer l’anterior alcalde, hi ha dos llocs de caporal de sala, i són de lliure
designació. L’alcalde, quan van crear aquests llocs de treball l’any 2005, va obrir un
procediment perquè s’ocupessin aquests dos llocs de treball i es van presentar dos
caporals de Sala i es van nomenar directament mitjançant un decret de l’alcalde. Acusa
aquesta regidora de tenir unes suposades converses amb vostè, en les quals manifesto
la meva disconformitat amb l’antic caporal de Sala. És estrany quan aquest caporal de
sala fins i tot ha rebut una felicitació per l’alcalde per unes tasques fetes durant aquest
mandat, però és cert que ha estat remogut del seu lloc de treball. I ha estat remogut per,
com deia el company Ernest Suñé, unes acusacions i per unes manifestacions que va fer
a la xarxa pública.
Potser sí que és cert que alguna de les persones, després de llegir el que va escriure
aquest treballador municipal en una xarxa social, potser no se sentirien ofeses, molestes
o no sé, no he pres nota dels adjectius o banalitzaria, fins i tot, o li faria gràcia o pensaria
que és un acudit i tindria la part còmica. No va ser així entès per mi, ni per part d’alguns
components de la mesa de negociació. En aquells moments estàvem negociant el que és
el Reglament de segona activitat i, a dintre de la negociació, a la mesa de negociació, hi
ha diferents parts per part de l’Ajuntament i per part de treballadors municipals, que són
sindicals, formen part de les organitzacions sindicals. I, enmig de la negociació, sense un
text conclòs, sense arribar a unes conclusions i, per tant, a una acta on les parts finalment
van estar d’acord per unanimitat es va aprovar aquest Reglament de segona activitat,
entenent que els esborranys que fins aquell moment s’estaven elaborant podien anar en
contra, doncs, dels seus interessos particulars, totalment legítim. Cadascú entén aquell
esborrany, el podia entendre en contra dels seus interessos. Va fer un escrit al Facebook.
Aquest escrit té dues parts, en la primera manifesta la seva disconformitat, cap problema.
En una segona, ataca verbalment els components de la mesa. Jo sóc component de la
mesa, juntament amb unes quantes persones més, el meu company, també regidor del
consistori, també està a la mesa i companys d’aquest mateix treballador també estan a la
mesa. Vull dir que aquest text acaba dient ―i després vostès jutgen si vostès s’ho poden
prendre com un acte còmic―: “Només desitjo una cosa que aquelles males persones que
tenen càrrecs a l’Ajuntament i que els han fet servir per trepitjar drets de les persones els
caigui part del mal que han fet als seus, a les seves persones i als seus fills. No us
preocupeu la bona gent, això és el meu desig pels trepes de la casa que no dubten a
trepitjar els altres, que us ho gasteu tot en farmàcia.”
Jo no hi veig la gràcia per enlloc. Quan una persona atempta contra la vida dels meus fills
o dels meus, jo no hi veig la gràcia per cap lloc. Entendran que una persona que és
designada per l’alcalde per lliure designació pugui ser destituïda després de versar a la
xarxa social uns fets com aquests. No és, i perdoneu la resta de treballadors municipals,
no és un treballador normal, és un agent de l’autoritat que acaba d’atemptar contra la
salut dels meus fills i de totes aquelles persones que estan formant una mesa de
negociació. En un moment en el qual no hem arribat a cap acord perquè estem
negociant. Lluny d’esperar-se a saber quin és el text final, al mig de la negociació,
dispara. Aquest text va ser consensuat, finalment, per totes les organitzacions sindicals,
va ser aprovat per unanimitat i ha estat també aprovat pel Ple. I aquest és el motiu pel
qual vam remoure el caporal, de caporal de Sala al seu anterior lloc de treball, que és de
caporal. Ningú li ha fet cap perjudici, simplement ocupava un lloc de treball que en
aquests moments ha deixat d’ocupar.
En el temps afegit, ha iniciat un tema que no és menor, un tema segons el qual el senyor
Ernest Suñé considera que s’han incomplert uns requisits amb la funcionarització que
s’ha dut a terme del personal laboral d’aquest Ajuntament. Segons les paraules que he
pogut anotar, el major dels vicis que entén que hi ha hagut ha estat que s’ha
funcionaritzat treballadors temporals i treballadors que no eren fixos en aquest
Ajuntament en el moment de fer-se la seva funcionarització. Això és una mica embolicat,
intentaré també explicar-me. I ell indica que hi ha 16 treballadors ―m’ha semblat anotar,
que em puc haver equivocat en prendre nota― que no complien aquests requisits.
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Bé, el procés de funcionarització simplement serveix per: tenim un personal laboral fix a
l’Ajuntament que, en un moment determinat i en posterioritat a la seva entrada a
l’Ajuntament, es determina que el lloc de treball que ocupen no pot ser desenvolupat per
laborals sinó que ho ha de ser per personal funcionari. Hi ha un seguit de normativa, que
el que diu és que aquest treballador que hagi fet el seu concurs-oposició, que en el
moment d’entrada a l’Ajuntament hagi entrat a una plaça que era considerada laboral, pel
qual el mateix Ajuntament o lleis autonòmiques declarin que aquell lloc de treball ja no és
de laboral sinó que és de funcionari, aquest treballador no pot tenir cap pèrdua ni pot
perdre el seu lloc de treball, sinó que s’hauran de fer les adequacions necessàries per tal
de fer un procés de funcionarització, és a dir, aquella persona que va entrar com a laboral
ara sigui un funcionari.
L’EBEP diu que és la llei autonòmica la que ha de desenvolupar quins són els llocs de
treball que són i han de ser efectuats per funcionaris i quins són els de laborals. Això data
de 2007, al 2007, des de llavors i fins ara aquest Ajuntament i molts altres han anat
incorporant a la seva plantilla treballadors i, en funció de les seves previsions, han anat
fent llocs de laboral i llocs de funcionaris. Perquè no hem tingut i no tenim encara cap llei
autonòmica que ens hagi dit quins llocs han ser desenvolupats per personal funcionari i
quins ho han de ser per personal laboral. I l’EBEP marca uns requisits, marca uns
requisits que han de tenir els treballadors per poder fer aquest procés de funcionarització.
L’any 2012, l’LRSAL, Llei de racionalització de les administracions públiques, ens ho
complica una mica més. Perquè en aquesta llei el que sí que diu és que ja ens posa
damunt la taula quins són els llocs que sí que han de ser funcionaris. És en aquell
moment en què es fa un estudi de la plantilla per determinar quins llocs tenim fets de
laborals però que han de ser funcionaris. Analitzada la nostra plantilla i no tenint una llei
autonòmica que ho desenvolupi és el mateix consistori, per acord de Ple, el que
determina quins seran els llocs que seran ocupats per personal funcionari. És a dir quins
llocs de treball han de ser ocupats per personal funcionari. Però hi ha uns requisits, com
deia. Hi ha uns requisits necessaris i obligatoris bàsics, que se’n diu, que marca l’Estatut
dels treballadors, dels funcionaris, l’EBEP, i també la llei de bases de l’administració
pública, que no està derogada, i són, entre d’altres, però el més important és que han de
ser treballadors fixos laborals, és a dir, que han passat un concurs-oposició, el mateix
concurs-oposició que ha passat un funcionari, però que el lloc de treball és de laboral i no
és de funcionari. Aquest és l’únic requisit necessari, obligatori i bàsic, que marca l’EBEP.
Sí que és cert que hi ha una disposició addicional transitòria que diu que fins que no es
desenvolupi la llei autonòmica, aquells treballadors que siguin anteriors a l’EBEP són els
que poden funcionaritzar, però alhora ens obliga al fet que aquells treballadors que amb
posterioritat els ha canviat el lloc que ara és funcionari, a que estiguin i continuïn a
l’Administració pública. Això crea una situació que se’n diu d’inseguretat jurídica i el
nostre consistori el que va optar va ser per donar seguretat jurídica a aquest treballadors.
Com? Doncs fent un procés de funcionarització.
Per tant, cap irregularitat ni vici hi ha en el nostre procés de funcionarització, cap ni un.
Totes les persones, les trenta i escaig persones que vam funcionaritzar arran de l’acord
de Ple d’abril del 2014, totes eren personal laboral fix, totes havien passat un concurs
oposició. Per tant, no hi ha cap incompliment de cap normativa, ni de l’EBEP, ni de la Llei
1/1997. I a manca de regularització autonòmica, ha estat el Ple qui ha pres la iniciativa
per donar seguretat jurídica a aquests treballadors. Gràcies. Espero haver-me explicat.
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies, senyora Folch. I ara em tocaria a mi. Vostè no té la paraula de moment,
senyor Suñé. Em tocaria a mi, doncs, contestar algunes de les preguntes que s’han
formulat.
Primer de tot, continuem amb la línia del que diu la regidora Sílvia Folch, jo crec que els
ha explicat i, evidentment, podem tenir altres mecanismes que té l’Ajuntament per
debatre i discutir i precisar més aquestes explicacions, especialment sobre la
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funcionarització, tots podem tenir, però demanaria que s’utilitzin els mecanismes normals
que té una Administració pública. I vostè, Suñé, se’ls està saltant tots. Fa quinze dies
vostè tenia l’obligació de poder assistir a les comissions informatives, d’assistir a la Junta
de Portaveus i no va voler. Evidentment, sabem el perquè i avui el que ha buscat vostè, i
no hem caigut a la trampa, és que la Policia Local l’hagués de desallotjar d’aquesta sala i
no ho ha aconseguit. Ho hem vist, ho hem vist a temps, em sembla. I, per tant, jo li
requeriria que utilitzi els mecanismes. Vostè fa un article al El Masnou Viu i diu:
símptomes d’assetjament laboral. Si vostè té símptomes d’assetjament laboral hi ha un
protocol intern en el qual vostè pot presentar una denúncia. No ho ha fet. Jo li requereixo,
com a alcalde, i vostè em diu: és que jo no em fio dels mecanismes de l’Ajuntament, es
que els mecanismes de l’Ajuntament, una part dels funcionaris de l’Ajuntament són part
d’aquest conflicte. No em sembla correcte. No em sembla que sigui una postura que
respecti les normes de funcionament d’una Administració pública i una Administració
democràtica.
Per tant, jo li requeriria que utilitzi els mecanismes adients que té una Administració com
l’Ajuntament del Masnou. I vostè no ho està fent, vostè l’únic que busca és aquest
espectacle que avui ens ha volgut organitzar aquí. Jo li reitero que té els mecanismes
pertinents i així li he requerit com a alcalde. Vostè, jo crec que aquí tenim una certa
confusió, vostè parla en nom del Grup Socialista o vostè parla en nom d’uns suposats
possibles funcionaris que volen presentar una denúncia contra l’Ajuntament, a la qual
tenen tot el dret a fer-ho. Això que vagi per endavant. Hi ha una confusió de papers,
perquè vostè em diu: “rebrà informació de les persones interessades”. Vostè s’està
dirigint com a portaveu d’aquestes persones, no sé si és la funció d’un regidor de
l’Ajuntament del Masnou.
Els funcionaris, qualsevol conflicte que tinguin amb l’Administració local, són majors
d’edat i poden recórrer a les instàncies judicials del món de les denúncies laborals o de
l’administració de l’Ajuntament i vostè no ho ha fet. Vostè no ho ha fet. Per tant, jo li
requeriria rigor, sentit de la responsabilitat per exercir el càrrec de regidor. M’ha sentit?
Sentit de la responsabilitat. Per tant, sí, vostè té tot el dret de presentar qualsevol
denúncia i qualsevol funcionari que, per cert, l’Ajuntament no ha rebut absolutament res
al respecte.
Tot el conflicte aquest que abans hem comentat, la regidora crec que ho ha explicat
abastament. No es pot dir, com vostè diu en l’article, que això que ens ha llegit la regidora
sigui defensar amb fermesa una idea, jo crec que no. Està una mica lluny això, no va per
aquí la cosa, diria. Per tant, li demanaria exercir amb més responsabilitat. Podem fer les
reunions, les juntes de portaveus, les comissions informatives necessàries per discutir
qualsevol tema, que sempre hem estat oberts des d’aquest Equip de Govern. I una
qüestió de la funcionarització. Jo, la veritat ,no acabo d’entendre tot aquest problema que
ha plantejat, jo crec que la regidora ho ha explicat obertament. Evidentment, nosaltres
hem fet les consultes oportunes i estem, no tranquils, tranquil·líssims, consultant els
serveis jurídics de la Diputació de Barcelona, de la Federació de Municipis de Catalunya.
Evidentment, l’Ajuntament ha obrat d’una manera correcta. N’estem convençuts, n’estem
convençuts. I jo, per acabar, si li sembla, crec que la meva confiança absoluta amb l’acció
de Govern, sobretot en l’àmbit de Recursos Humans que encapçala la regidora Sílvia
Folch i també amb el personal de la casa, amb el personal, amb els treballadors i
treballadores de Recursos Humans, de la Policia Local i del conjunt de treballadors de
l’Ajuntament, que nosaltres hi confiem, perquè són un mecanisme oportú per utilitzar els
mecanismes sempre quan puguem veure alguna cosa que no ens sembli correcte.
Per tant, confiança en els treballadors de l’Ajuntament del Masnou, confiança que el
Govern ha optat, ha fet el que calia fer i, per tant, continuem endavant i qualsevol cosa,
evidentment, estem oberts a explicar qualsevol aclariment. Entenem que el tema de la
funcionarització és un tema complex, però que evidentment estem molt tranquils, el que
s’ha fet s’ha fet bé i ho hem parlat amb les institucions, que ens volen donar tot el suport
possible en aquest procés.
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Hi havia també alguna pregunta més que voldria precisar, al senyor De las Heras. El
tema de la bandera ja és un clàssic en aquest Ple, doncs dir-li que continuarem
reflexionant, no m’agradaria entrar amb més profunditat.
A la senyora Laia Noy, que ha fet una observació sobre el Teatre del Casino, el tema de
les entrades, no hem anat tant lluny. Vull dir no estem encara planificant cap temporada,
ni cap preu d’entrada, etc. L’Ajuntament del Masnou disposa en aquests moments d’un
avantprojecte fet per la Diputació de Barcelona, però lamentablement no podem
presentar-nos a la convocatòria actual del FEDER, perquè necessitàvem una sèrie de
requisits que en aquests moment no complim, que tenen a veure amb la propietat de
l’equipament. Per tant, en el moment que es donin les condicions necessàries i quan hi
hagi una nova convocatòria d’aquestes característiques hi anirem. Evidentment, es tracta
d’una inversió important i, normalment, quan es fa una programació tot es pot adaptar a
cada tipus d’equipament, doncs, la política de preus normalment, com té per exemple
l’Espai Escènic a Ca n’Humet, doncs, va en funció, també, del preu de la contractació que
pugui haver-hi en aquells moments actuant. Amb uns preus sempre, evidentment,
raonables com els que són. I em sembla que no em deixo res més.
Sí, una qüestió en temes futbolístics. Vull dir al senyor Avilés que aquest Ajuntament és
agnòstic i, per tant, espero continuar amb el nostre agnosticisme.
Moltes gràcies. Continuaríem. És una precisió molt breu perquè no hi ha, li recordo, que
no hi ha torn de rèplica i que, evidentment, jo el convido, senyor Suñé, a fer, el dia que
vulgui, una Junta de Portaveus, que espero que hi pugui assistir aquesta vegada i
continuar debatent aquest tema. I si vostè el vol tornar a portar al Ple té tota la llibertat de
tornar-lo a portar. Per tant, si vol vostè comentar alguna cosa, li dono trenta segons.
El Sr. Ernest Suñé
Bé, jo crec que s’ha dirigit a mi demanant responsabilitat i crec que tinc dret, com a
mínim, a expressar-me. Schopenhauer va escriure un llibre que es deia l’Art de tenir raó,
on explicava els arguments que utilitzen les persones de forma fal·laç per tenir raó. Quan
no pots argumentar sobre el que diuen, atacar les persones és la forma d’intentar treure
raó. Aquí hem vist dues persones que han divagat i no han parlat.
Per exemple, diu que hem tingut suposades converses. No és cert que sobre el tema del
caporal XXXXX. Vostè va dir, senyora Folch, que s’obriria un expedient i que no tenia res
a veure la remoció amb el que havia posat al Facebook? És cert o no és cert? Respongui,
si us plau.
És cert o no és cert que, tal com diu l’EBEP, estableix el criteri que no ha esmentat que
ha de ser, haver obtingut la plaça fixa abans del 13 de maig del 2007? No pot
funcionaritzar-se cap persona que hagi obtingut la plaça de personal laboral fix després
d’aquesta data...
El Sr. Jaume Oliveras
Senyor Suñé, senyor Suñé, acabi si us plau. Si us plau, acabi ja.
El Sr. Ernest Suñé
Acabo ja, sí, acabo ja. No és cert que jo vaig dir-li a vostè senyor alcalde, en una reunió al
mes de febrer, que li recomanava fer una revisió d’ofici i vostès van dir que no farien res,
que el Govern del Masnou no faria res, això m’ho va dir a mi o no és cert?
Demana responsabilitat de mi, vostè no ha estat responsable... Vostè ni tan sols els seus
socis de Govern, des del mes de febrer...
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El Sr. Jaume Oliveras
Senyor Suñé, se li ha acabat el temps.
El Sr. Ernest Suñé
A vostè també se li ha acabat el temps, senyor alcalde.
El Sr. Jaume Oliveras
Em sembla que va una mica equivocat, jo diria, senyor Suñé.
El Sr. Ernest Suñé
La justícia dirà qui té raó, si vostè o jo.
El Sr. Jaume Oliveras
Bé, jo crec que les explicacions han estat prou clares per part del Govern amb el tema
aquest de la funcionarització. Evidentment que no hem fet cap revisió d’ofici perquè és
que a tots els experts, a tots els juristes que hem consultat ens han dit: “no heu de fer una
revisió d’ofici”, sigui Federació Municipis, sigui Diputació de Barcelona; per tant tothom
ens ha dit que no. I, si li sembla, deixem-ho aquí. Espero que pugui assistir, aquesta
vegada sí, a la propera Junta de Portaveus. Doncs aleshores pot ser que vostè exerceixi
el càrrec amb responsabilitat, perquè no l’està exercint. Si vostè, a partir d’ara, se salta
tots els mecanismes que té aquest Ajuntament, de funcionament, això és una altra
qüestió i l’analitzarem en el seu moment. D’acord? Doncs ho deixaríem aquí i passaríem
a l’apartat de mocions.
13. Moció presentada pel Grup Municipal d'ICV-EUiA en què es proposat la redacció
d'un codi ètic i de bona conducta per a l'Ajuntament del Masnou
El Sr. Màxim Fàbregas presenta aquest punt tot explicant:
Gràcies, senyor alcalde. Primer, vull dir que el text que llegiré, que no serà complet, ja
incorpora un redactat alternatiu per als acords primer i tercer. Un text pactat entre el
Govern i el nostre Grup Municipal. La moció fa referència a la Llei 19/2014, de
transparència, accés a la informació pública i bon govern i diu que la llei, entre altres
coses, es proposa assolir tres objectius.
Primer, recuperar i incrementar la confiança dels ciutadans envers la gestió pública i la
política, cosa complicada. El segon, facilitar i promoure el rendiment de comptes, més
fàcil. I el tercer, garantir l’ètica dels gestors públics i els governants, estem en ello. El
Grup Municipal d’ICV-EUiA creu necessari que, en aplicació d’aquesta llei i tal com han
fet diversos ajuntaments catalans des de la seva aprovació, l’Ajuntament del Masnou es
doti d’un codi ètic i de bona conducta que tingui entre els seus objectius els que esmenta
la moció. Un codi de bona conducta que, pel que fa referència als càrrecs electes o
personal directiu, faci que aquests s’hagin d’abstenir i d’intervenir i votar en qualsevol
assumpte en el qual tinguin interès directe o indirecte o en el qual pugui existir conflicte
d’interessos. I també un codi ètic i de bona conducta que estableixi els mecanismes i els
mitjans necessaris per garantir i facilitar que els càrrecs electes, amb independència que
formin part o no del Govern Municipal, per tant Govern i oposició, retin comptes
periòdicament a la nostra ciutadania de la seva acció política en l’àmbit municipal. És per
tot això que el Grup Municipal d’ICV-EUiA proposa que l’Ajuntament Ple prengui els
següents acords:
El Sr. Màxim Fàbregas llegeix la part resolutiva de la moció, la qual literalment diu el
següent:
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“Les recomanacions 60 i 68, aprovades l’any 1999, del Congrés de Poders Locals i
Regionals del Consell d’Europa (CPLRE), pretenien inspirar els comportaments de les
autoritats locals en relació amb l’ètica política.
El Codi Europeu de Conducta per a la integritat política de representants locals electes,
aprovat pel CPLRE, advocà per la promoció de codis de conducta pels representants
locals com a instruments que permetien crear confiança entre la classe política i la
ciutadania, indispensable per a que aquelles persones que hagin d’exercir les seves
funcions puguin fer-ho de forma eficient ja que el respecte pel mandat electoral va
estretament unit al respecte d’unes normes ètiques.
La Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i
bon govern, suposa l’establiment de mecanismes que aprofundeixin en el concepte de
bon govern i l’apropament entre les institucions i la població a partir del govern obert.
En el seu preàmbul s’afirma que la transparència és un dels eixos claus en aquest canvi
de cultura que estableix noves maneres de relació entre l’Administració i la ciutadania i
s’afegeix que “Una societat democràtica i la necessitat que els interessos públics siguin
servits amb objectivitat, neutralitat i imparcialitat obliga que el capteniment dels servidors
públics, especialment els alts càrrecs, s’ajusti a uns paràmetres que garanteixin el
compliment d’aquests principis”.
En aquest sentit, la Llei estableix els principis de bon govern que ho han de fer possible,
els quals han d’ésser desenvolupats mitjançant codis ètics i de bona conducta.
L’establiment d’aquests codis es complementa amb el principi de publicitat de les
activitats, béns i interessos dels alts càrrecs i l’obligació d’observança del règim
d’incompatibilitats. Una altra mesura destacable és l’obligació de donar publicitat als
criteris d’acord amb els quals es designen els alts càrrecs, atenent la seva competència,
qualificació i experiència professional. Aquests requeriments estan en sintonia amb les
polítiques de lluita contra la corrupció impulsades per la Unió Europea i països del nostre
entorn.
La Llei es proposa assolir tres objectius: el primer, recuperar i incrementar la confiança
dels ciutadans envers la gestió pública i la política; el segon, facilitar i promoure el
retiment de comptes; i, el tercer, garantir l’ètica dels gestors públics i els governants.
El Grup Municipal d’ICV-EUiA de l’Ajuntament del Masnou creu necessari que, en
aplicació d’aquesta Llei i tal i com han fet diversos ajuntaments catalans des de la seva
aprovació, l’Ajuntament del Masnou es doti d’un Codi Ètic i de Bona Conducta que tingui,
entre d’altres objectius, els de fixar els principis, els valors ètics i les normes de conducta
que, en l’exercici de les funcions i competències que tinguin atribuïdes, han de complir els
càrrecs electes, els titulars dels òrgans superiors i el personal directiu i eventual que
ocupi llocs de confiança i assessoria a l’Ajuntament del Masnou.
Aquest Codi Ètic i de Bona Conducta de l’Ajuntament del Masnou, a més dels valors ètics
que haurà de subratllar, caldrà que inclogui la tipificació de normes de conducta, com ara
les següents: No fer ús del càrrec per a obtenir avantatges personals o afavorir o
perjudicar a altres persones, físiques o jurídiques, que puguin relacionar-se amb
l’Administració; mantenir la confidencialitat, però, sense perjudici a la normativa de la
transparència; desenvolupar les seves competències i responsabilitats amb diligència,
dedicació absoluta i amb ple respecte al que s’estableix a la legislació sobre
incompatibilitats i gestionar els recursos públics de manera eficient i sempre en defensa
de l’interès públic.
A més, i pel que fa referència als càrrecs electes o personal directiu, aquests hauran
d’abstenir-se d’intervenir i votar en qualsevol assumpte en el qual hi tinguin un interès
directe o indirecte o en el que pugui existir conflicte d’interessos.
Finalment, el Codi Ètic i de Bona Conducta haurà d’establir els mecanismes i els mitjans
necessaris per tal de garantir i facilitar que els càrrecs electes, amb independència de
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que formin part o no del govern municipal, retin comptes periòdicament davant la
ciutadania de la seva acció política en l’àmbit municipal.
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa.
És per tot això que el Grup Municipal d’ICV-EUiA de l’Ajuntament del Masnou proposa
que l’ajuntament Ple prengui els següents
ACORDS:
Primer.- Crear una comissió especial de textos normatius que tingui com a primera tasca
la redacció d’una proposta de Codi Ètic i Bon Govern de l’Ajuntament del Masnou.
Segon.- L’esmentada Comissió estarà formada per un màxim de dos regidors/es de cada
grup municipal i serà presidida per l’alcalde o regidor/a en qui aquest delegui la
presidència.
Tercer.- Finalitzar els treballs de la redacció de la proposta del Codi Ètic i Bon Govern
abans del 31 de desembre de 2016.
Quart.- Els diferents grups municipals comunicaran els/les seus/seves representants a la
Secretaria de l’Ajuntament en el termini màxim d’una setmana des de l’aprovació de la
seva creació.
Cinquè.- La primera sessió de la Comissió s’haurà de convocar i celebrar en el termini
màxim de tres setmanes des de l’aprovació de la seva creació.
Sisè.- Fer públics aquests acords al mitjans habituals de difusió de l’Ajuntament del
Masnou.”
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies. Hi ha alguna esmena presentada? Senyora Miras, té la paraula.
La Sra. Sandra Miras
Sí, gràcies. Nosaltres vam presentar una esmena amb ànims que la redacció d’aquest
text fos participativa i la Comissió, a més de tenir un màxim de dues regidores per Grup
Municipal com deia la proposta, la formessin també el mateix nombre de persones no
regidores que poguessin estar interessades en la redacció d’aquest codi ètic i de bona
conducta, per tant aquesta esmena que vam fer nosaltres la mantenim.

El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies. Posicionament sobre l’esmena?
El Sr. Màxim Fàbregas
Nosaltres, per la raó que ara explicaré, no l’acceptem. Gràcies.

El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies. Per tant, si els sembla, passaríem a votar l’esmena.
El president sotmet a votació l’esmena presentada pel Grup Municipal de la CUP-PA
Resultat: Es desestima per 14 vots en contra, 2 vots a favor i 5 vots d’abstenció.
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Votació
El Grup Municipal de la CUP-PA (2 regidores) hi vota a favor.
Els grups municipals d’ERC-AM-MES (6 regidors), CiU (5 regidors) i C’s (3 regidors) hi
voten en contra.
Els grups municipals d’ICV-EUiA-E (2 regidors), PSC-CP (2 regidors) i PP (1 regidor)
s’abstenen.
El Sr. Jaume Oliveras
Ara entraríem en torn obert per part dels grups. Senyor De las Heras.
El Sr. Federico de las Heras
Sí, gràcies senyor alcalde. Bé, nosaltres ens abstindrem a aquesta proposta per dues
raons. Una, pensem que la hiper regulació de l’activitat pública pot arribar a sobresaturar
o a solapar altres lleis, altres normatives que ens afecten com a regidors.
Faig un incís. Jo sóc dels que pensa que quants menys reglaments i normatives tinguem
millor; això sí, dotem-nos dels imprescindibles, ni més ni menys. I penso que quan un
entra en aquest Ajuntament o qualsevol ajuntament i fa “juro o prometo” ja agafa un
compromís i penso que aquest compromís és més que suficient en totes les normatives
que l’envolten com per tenir perfectament cobert el que ens demana en aquesta moció.
Tots aquests tipus de reglament que fem poden estar molt bé, però jo penso que no són
útils ni pràctics i penso que només ens porten a debat per fer coses que la utilitat que
tindran real serà molt petita, serà molt minsa. Jo penso que és millor complir els
compromisos i, si algun dia cal, jo penso que seria el correcte, és que tan regidors com
qualsevol càrrec públic tingués responsabilitats personals sobre els seves decisions.
Quan arribem a aquest punt i caigui en cascada, de dalt a baix, haurem fet un pas
endavant. I aquest és un dels punts, potser, que no ens toca a nosaltres debatre, ja li
tocarà a qui sigui i seria interessant. Nosaltres, per aquest motiu, sense dubtar de la
bondat del text que pugui sortir, perquè la intencionalitat és clara, pensem que és neutre i
no tindrà cap efecte ni cap benefici real sobre el que ha de ser la gestió d’una persona de
càrrecs públics, en aquest cas de regidors, com és el que s’està tractant. Gràcies
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies. Senyor Suñé? Senyora González
La Sra. Mònica González
Gràcies, senyor alcalde. Bona nit, un altre cop. Com ha comentat el meu company en la
seva intervenció, durant la campanya vam afirmar que la nostra actuació atorgaria
d’honradesa, honestedat, transparència i els elements que són bàsics en tota actuació
ètica. Un codi d’ètica és un element necessari per recollir una forma de gestió i d’actuar.
La salut democràtica d’una nació depèn en bona mesura de la qualitat ètica dels seus
ciutadans i dels seus representants polítics, l’enfortiment de les institucions polítiques i la
seva credibilitat depèn de molts factors, però substancialment de la confiança que siguin
capaços de generar a la ciutadania. Aquesta confiança es guanya amb bones pràctiques,
a través de l'exercici de virtuts cíviques, l’honestedat, la lleialtat, la veracitat,
l’exemplaritat, l’austeritat i la capacitat de servei són actituds bàsiques que tots els
ciutadans reconeixen com a valuoses, independentment de les opcions polítiques que
legítimament defensin. Aquest petit fragment del codi ètic per a polítics resumeix i il·lustra
el que en aquesta moció es pretén. Elaborar i tenir un instrument de guia de bones
pràctiques polítiques i com a referent a l’Administració local. Hi votarem a favor per
convicció, per necessitat i per lleialtat als principis i valors de la nostra formació política,
que té el seu propi codi de pràctica política, exemplaritat, integritat, servei a la comunitat,
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honestedat, treball basat en l’esforç personal, etcètera, i sempre amb el marc legal com a
referència de les bones pràctiques. Gràcies
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies, senyora González.
La Sra. Sandra Miras
Bé, nosaltres entenem que no s’accepta la nostra esmena, no? Ja està doncs, res a dir.
El Sr. Jaume Oliveras
D’acord.
El Sr. Francisco Avilés
Sí, senyor alcalde. Bé, per anunciar que el Grup de Ciutadans hi votarà a favor perquè,
en definitiva, doncs, la redacció d’un codi ètic i de bona conducta per a l’Ajuntament segur
que serà una bona eina per desenvolupar en un futur proper.
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies, senyor Avilés.
La Sra. Sandra Miras
Perdó, sí que teníem una cosa a dir.
El Sr. Jaume Oliveras
Ho sabia, li demano brevetat si us plau, senyora Miras.
La Sra. Sandra Miras
Sí, sí, és molt breu. Bé, hem vist això que no s’havia acceptat la nostra esmena i que no
hi havia intenció, per part del Govern, d’obrir al poble de manera participativa i
transparent els documents que tractem aquí, que aquesta era la nostra proposta. Vostès
arrosseguen unes dinàmiques que ja els van còmodes i tenen una por patològica a tenir
prenent part i prenent decisions a persones que no siguin vostès mateixos. I ens decep
molt que no es pugui obrir la redacció d’aquest document a la participació ciutadana, que
era el que nosaltres demanàvem. I, justament, tractant-se d’un document que era de
bones pràctiques i de bon govern, és sorprenent que no s’accepti que participi gent en la
redacció que no siguem regidores. Gràcies
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies. Per part del Govern? Doncs ho faig jo mateix.
Nosaltres votarem a favor de la moció presentada per ICV-EUiA perquè crec que arriba
en un bon moment. Casualment, en el moment que va entrar la moció el senyor Màxim
Fàbregas, el Govern ja disposa d’un primer, encara una mica prematur, un primer
esborrany d’aquest codi ètic i de bon govern. I, a diferència del que ha dit el senyor De las
Heras, és que tenim una obligació legal a fer, perquè ens ho marca la Llei de
transparència aprovada pel Parlament de Catalunya i, per tant, tenim un mandat per
desenvolupar com estan fent en aquests moments moltes altres institucions. De fet, el
Parlament de Catalunya i hauran de fer les administracions locals.
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I, per tant, ens ha semblat una bona iniciativa a la qual hem volgut donar un caràcter més
global, perquè el Govern també disposarà d’altres textos normatius en els quals
necessiten un temps, segurament, de maduració més important que qualsevol iniciativa
que va d’una manera regulada amb una comissió informativa i ens sembla que és la
proposta que aprovarem avui, ens sembla correcta. Evidentment, estem parlant de textos
normatius, és diferent d’altres iniciatives que puguin haver-hi, que és més fàcil facilitar els
mecanismes de participació ciutadana, el mateix codi ètic pot preveure, evidentment, una
normativa d’aquestes com preveu ja el Reglament de participació ciutadana, doncs,
requereix el seu vistiplau per al Consell de la Vila, els organismes de participació, però la
confecció de textos normatius, el que requereix és, sobretot, evidentment a criteri polític,
però, sobretot, molt suport tècnic i jurídic perquè estem parlant d’un text que té un
caràcter, diguem-ne, jurídic per dir-ho d’alguna manera.
El Sr. Màxim Fàbregas
Gràcies, senyor alcalde. Bé, primer vull dir que encara que la moció estigui signada per
Màxim Fàbregas, la moció la presenta el Grup Municipal d’ICV-EUiA. Vull explicar per
què ens hem abstingut a l’esmena presentada per la CUP a la nostra moció.
Nosaltres, i ho vam fer constar per escrit en correus intercanviats entre diferents forces
polítiques, estem d'acord a intentar obrir la participació en la redacció de la proposta de
codi ètic a la ciutadania que hi estigués interessada.
No obstant això, creiem que, segons com es plantegi aquesta participació, el que pot
succeir és que resulti inviable la realització d’un bon treball.
Per a nosaltres, una comissió formada per un mínim de 27 persones pot ser
absolutament inoperativa i pot dificultar moltíssim el treball. Normalment, les comissions
creades arreu, tant si són normatives com si no ho són, per preparar propostes de
reglaments, codis, etc, estan formades per un nombre reduït de persones per tal que
siguin operatives.
Per això, i amb la voluntat d'arribar al màxim consens possible, nosaltres vàrem plantejar
a la CUP una proposta alternativa que passava per reduir de dos a un la representació de
cada grup municipal i, al mateix temps, acceptar que poguessin formar part d’aquesta
comissió el mateix nombre de ciutadans o ciutadanes interessats que de regidors o
regidores.
La CUP va acceptar la nostra proposta alternativa, cosa que els volem agrair, però,
desafortunadament, ERC i CiU han rebutjat aquesta proposta, i ho han fet perquè, i cito
textualment: “no accepten el contingut de l'esmena ni pel concepte ‘persones del poble’,
ni pel tipus d'integrants en tractar-se, com deia l’alcalde, d'una comissió normativa”.
Nosaltres lamentem l’actitud intransigent del Govern en aquest apartat, però atès que per
al nostre Grup és prioritari que la moció sigui aprovada i que, abans de finals d’any, hi
hagi una proposta de codi ètic i de bon govern, hem optat per retirar la nostra proposta
alternativa que havíem fet a l’esmena de la CUP i, també, per abstenir-nos en la votació
d’aquesta esmena ja que, si haguéssim acceptat l’esmena o tirat endavant amb la nostra
proposta alternativa corríem el risc que el Govern hagués votat en contra de la moció i
hauria estat rebutjada.
Pel que fa a la moció, per una vegada estem d’acord amb el senyor De las Heras en què
s’ha d’evitar la hiper regulació, i estem d’acord també en dues coses ja, en què de
reglaments i de codis els imprescindibles. Només discrepem en una cosa, i és que, per a
nosaltres, el codi que reclamen és imprescindible.
Fixi’s vostè, ha dit en la seva intervenció, quan nosaltres jurem o prometem fidelitat, etc.
ja estem adoptant un compromís i és veritat. L’infern diuen està ple de justos i nosaltres
en tenim exemples, centenars d’exemples de directius i de representants locals i no
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locals, que afortunadament representen una minoria respecte del total, que fa necessari i
que justifiquen la necessitat d’aquest codi ètic i de bon govern. Per això votarem a favor
de la moció i volem agrair el suport dels grups que han manifestat que faran el mateix que
nosaltres.
Al mateix temps, i per tal de suplir els possibles dèficits de participació ciutadana que es
poden produir al no incorporar l’esmena de la CUP o la nostra proposta alternativa,
nosaltres ens comprometem, durant els treballs de la comissió, a facilitar el debat i la
participació de la ciutadania per tal d’intentar que el text que passi a aprovació del Ple el
mes de gener de 2017 sigui el resultat del debat més ampli possible. Gràcies
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies. Molt breument, senyora Miras.
La Sra. Sandra Miras
Sí, volia dir que ICV ens va fer una proposta alternativa, ens va fer una proposta
alternativa perquè la comissió no tingués tanta gent i aquesta proposta alternativa
complia amb el sentit de la nostra esmena, que demanàvem, el mateix nombre de
persones del poble no regidores que poguessin estar interessades. Volia dir això i, a més,
volia dir que la resposta aquesta que m’ha dit que li havien dit que el concepte de
persones del poble a l’esmena clarifica entre parèntesi no regidores, o sigui, com havíem
d’anomenar conceptualment persones del poble. Persones del poble, doncs, no regidores
i, a més a més, a la Comissió Informativa, tant la meva companya Laia com jo ho vam
arribar a explicar, aquest concepte, fins a tres vegades, me’n recordo perfectament. Per
tant, no era pel concepte, perquè el concepte crec que va quedar prou clar. Gràcies
El Sr. Jaume Oliveras
Senyora Miras ja ho ha explicat. Deixem-ho aquí i si els sembla anem a votar la moció.
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), ICVEUiA-E (2 regidors) i PSC-CP (2 regidors) hi voten a favor.
Els grups municipals de la CUP-PA (2 regidores) i PP (1 regidor) s'abstenen.
14. Declaració institucional presentada pel Grup Municipal de la CUP-PA en nom de
la plataforma preservem el litoral un nou model de gestió del litoral i en contra del
projecte "Defensa de las Playas de s'Abanell i la Marina" del MOPU
La senyora Sandra Miras llegeix la moció següent:
Aquesta moció que presentem, que presenta la CUP, el Grup Municipal de la CUP del
Masnou, la presentem en nom de la plataforma Preservem el litoral i el títol justament és
en nom de la Plataforma, Preservem el litoral, per un nou model de gestió del litoral i en
contra del projecte defensa de las Playas de s’Abanell i la Marina del MOPU.
Aquesta declaració institucional s’ha presentat a l’empara del que diuen els articles 19, 53
i 55 del ROM, no ha passat per Comissió Informativa i no s’ha sotmès a examen de
Secretaria ni Intervenció.
La Plataforma “Preservem el litoral”, com a organisme consultiu i representatiu de la
societat civil maresmenca i que treballa en tot allò que afecta el litoral de la comarca,
denunciem el nou projecte que vol ser l’enèsima intervenció al litoral comarcal per part del
govern espanyol.
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En aquest cas és l’anomenat projecte de s'Abanell, localitzat a Blanes, i que planteja
accions que afecten directament la comarca del Maresme com són l’extracció de sorres a
la zona del port d'Arenys de Mar i de la llera del riu Tordera.
El projecte planteja la construcció de dos dics de 130 metres de longitud, complementat
amb l’aportació de 150.000 m3 de sediment d’origen mixt: marí procedent de l’entorn del
port d'Arenys de Mar, i terrestre procedent de la llera del Tordera en un tram comprès
entre Palafolls i Tordera.
 Atès que hi ha estratègies com l’ecosystem approach que procuren una solució
eficaç, duradora, sostenible i integrada amb el territori.
 Atès que encara no hi ha cap informe on s’avaluï la repercussió econòmica del
projecte i es justifiqui la inversió duta a terme.
 Atès que els dics són opcions agressives amb el Medi Ambient i amb la integració
del paisatge.
 Atès que no s’ha fet una avaluació exhaustiva i rigorosa dels impactes potencials i
residuals quan s’apliquin les mesures preventives, correctores i, si es requereix,
compensatòries.
Per tot el suara exposat, la CUP proposa al ple de l’Ajuntament del Masnou l’adopció dels
següents ACORDS:
Primer.- Exigim la suspensió immediata del dragatge marí a la zona d’Arenys de Mar
atesos els prejudicis al medi marí com al sector pesquer. Seria el segon dragatge en un
any a la mateixa zona.
Segon.- Reclamem que es redacti un estudi rigorós a la zona afectada d’Arenys de Mar,
a nivell de flora, fauna i morfologia de fons marí. Cal recordar l’alt valor dels prats de
posidònia al sud de la costa arenyenca.
Tercer.- Demanem la suspensió immediata de l’extracció de sorra a la llera del Tordera
fins que no sigui avalada i justificada i es proposin mesures preventives i correctores per
evitar la regressió que s’hi produeix.
Quart.- Demanem que s’especifiqui, mitjançant un Pla de Recuperació, com es restituirà
la zona afectada per l’extracció de sorra de la llera del Tordera, tant des del punt de vista
geomorfològic, vegetal com paisatgístic.
Cinquè.- Comunicar l’adopció d’aquests acords al Consell Comarcal del Maresme, al
Parlament de Catalunya, al Govern de la Generalitat de Catalunya i al govern de l’Estat
espanyol.”
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies. Hi ha alguna intervenció al respecte? Senyora Crespo.
La Sra. Elena Crespo
Bé, nosaltres volem anunciar que la nostra posició de vot serà sí. Entenem que és perquè
la nostra coalició té l’ecologisme com a acció ideològica, perquè defensem que tenim un
deute amb el nostre litoral i que s’ha de replantejar ja un altre model de gestió més
sostenible, perquè aquesta moció i, tot i que es refereix a zones de platja del poble veí de
Blanes, entenem que hi ha una causalitat amb altres pobles de la comarca que fa
necessari replantejar les actuacions de la nostra zona de platja. I on creiem que el paper
que no s’està demanant és el dels ports. Pensem que tenen un paper molt preponderant,
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el que està passant al nostre litoral, i que ningú ho està supervisant adequadament,
quines són les responsabilitats del ports esportius en tot el litoral de la comarca. I perquè
no, perquè estem a favor d’anar més enllà i plantejar que aquesta competència hauria de
ser de la comunitat autònoma no pas de Madrid. I, per tant ,volem una política pública
real de preservació de les nostres platges i la conciliació dels altres usos on sigui
possible.
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies, senyora Crespo. Alguna paraula? Senyor López.
El Sr. Romà López
Gràcies, senyor alcalde. Bona nit a tothom. Avanço que el vot de l’Equip de Govern serà
favorable. El projecte de defensa de les platges de s’Abanell i de Marina del terme
municipal de Blanes en preveu la regeneració i per analitzar-ho, entre altres actuacions,
trobem una sèrie d’engranatges a la zona d’Arenys de Mar i a la llera del riu Tordera.
L’Ajuntament d’Arenys de Mar, la plataforma Preservem el litoral, que és la promotora
d’aquesta moció, i el mateix Consell Comarcal han expressat la seva disconformitat i els
seus dubtes al respecte de les conseqüències que aquestes extraccions previstes poden
produir. En el cas d’Arenys de Mar, a banda dels impactes ecològics i de l’afectació sobre
les pedreries posidònies existents al jaciment, s’ha de tenir compte que la zona on es vol
extreure bona part del material és un lloc preferent per a activitat pesquera i en especial
la pesca manual i tradicional, la qual segueix molt arrelada al municipi i es pot veure
afectada.
En el cas de les extraccions a la llera del riu Tordera s’ha de tenir en compte que una de
les causes de la degradació del litoral és la manca de protecció dels materials
sedimentaris d’origen fluvial i que, per tant, s’ha d’anar amb molt de compte i preveure la
restitució d’aquesta zona afectada. Per tot l’exposa’t, l’Equip de Govern està d’acord amb
els acords de la moció i creu necessari que es realitzin els pertinents estudis d’impacte
ambiental de les extraccions i s’avaluïn i justifiquin. Així com un Pla de recuperació de
com es restituirà la zona afectada per l’extracció a la llera del riu Tordera. Per tot això,
com he avançat, a l’inici de la meva intervenció, hi votarem a favor. Gràcies.
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies. Senyora Miras, si vol dir alguna cosa més?
La Sra. Sandra Miras
Sí, nosaltres volem agrair a tots els grups municipals que ens han donat suport amb
aquesta moció i així ho farem arribar, nosaltres mateixes, a la plataforma Preservem el
litoral”. Gràcies
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies. Per tant, si els sembla, passaríem a la votació.
Resultat: Aprovat per majoria absoluta per 20 vots a favor i 1 vot d’abstenció.
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) i PSC-CP (2 regidors) hi voten a favor.
El Grup Municipal del PP (1 regidor) s'absté.
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El Sr. Jaume Oliveras
Finalitzaríem la part de Ple. Desitjar-los, a tots els regidors i regidores i a tot el públic
assistent i que ens està seguint, una molt bona Festa Major i que gaudim d’aquests dies
de Festa Major al nostre municipi amb civisme i amb molta alegria. Moltes gràcies
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.
[Firma01-01]

[Firma02-01]
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