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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. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
I, si els sembla, abans d’iniciar aquest Ple, esmentar un fet que ara ho hem estat 
comentant una estona abans d’iniciar aquest Ple. Avui és l’últim Ple que ens acompanya 
la interventora, la Sefa Ribes Ginestar, que ha estat un any amb nosaltres i ha estat un 
plaer poder treballar amb ella, vull dir com a alcalde, Equip de Govern, i també crec que 
el conjunt de l’Ajuntament ha estat un plaer treballar amb ella i que li desitgem molta sort, 
que torna al seu poble, a Benissa, i que estarà d’interventora al municipi de Xàbia. Li 
desitgem molta sort. I esperem que ben aviat, l’1 d’abril, s’incorpori el nou interventor i 
que ens podem continuar veient, perquè ha estat un plaer aquest any que hem compartit 
la feina amb ella, la tasca que ha fet d’intervenció en aquest Ajuntament. 
 
1. Aprovació, si escau, de l'esborrany de l'acta del Ple extraordinari del 22 d'octubre 
de 2015. 
 
S’aprova l’acta del Ple extraordinari del 22 d’octubre de 2015 per unanimitat, amb unes 
correccions a la intervenció del Sr. Ernest Suñé, pàgina 36, 71, 72 i 93. 
 
2. Informacions i comunicacions de l'Alcaldia. 
 
El senyor Jaume Oliveras i Maristany informa dels punts següents: 
 
ALCALDIA 

 
Dimecres 24 de febrer: el diputat d'Urbanisme i Habitatge de la Diputació de Barcelona, 
Josep Ramon Mut, va trobar-se amb l'alcalde, Jaume Oliveras, i els regidors 
d'Urbanisme, Ricard Plana; i d'Habitatge, Jordi Matas, per repassar temes relacionats 
amb aquests àmbits en els quals el consistori compta amb el suport de la Diputació. En 
concret, es va aprofitar la trobada per estudiar dos dels futurs projectes per al Masnou. 
Pel que fa a les propostes d'actuació relacionades amb l'estudi de programació 
urbanística d'equipaments i espai públic, es va parlar sobre la possible rehabilitació del 
teatre del Casino i, dins l'àmbit d'estudi i suport en matèria urbanística, la conversa es va 
enfocar a l'ordenació de la zona de l'Estampadora. 
 
Des del dilluns 22 de febrer: ja està disponible el nou Portal de la Transparència de 
l'Ajuntament del Masnou impulsat pel Consorci d'Administració Oberta de Catalunya 
(AOC). Tot i que el Masnou ja disposava d'un apartat de transparència propi a la pàgina 
web municipal des del 14 de maig de 2014, l'Ajuntament s'ha acollit a la proposta del 
Consorci AOC per oferir un portal integrat amb l'actual Seu electrònica del municipi. 
L'eina possibilita que la informació més rellevant del consistori quedi recollida de forma 
organitzada i estructurada per posar-la a l'abast de la ciutadania. En aquest sentit, el 
portal s’organitza en sis grans àrees definides per la normativa: informació institucional i 
organitzativa, gestió econòmica, acció de govern i normativa, contractes, convenis i 
subvencions, el catàleg de serveis i tràmits i participació. 
 
La Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i 
bon govern obliga els ens locals a garantir la transparència de la informació pública, per 
mitjà d’un sistema integral d’informació i coneixement en format electrònic. 

 
En aquest mes de març: s’han signat un seguit de convenis de col·laboració entre 
l’Ajuntament i diverses entitats del Masnou. En total una quarantena de col·lectius i 
associacions rebran l’ajut municipal per poder dur a terme la seva activitat. 
 
Dimecres 16 de març: Consell Municipal d’Infants, juntament amb la regidoria d’Acció 
Cívica, es du a terme aquest projecte. Ahir, dimecres 16 de març, va tenir lloc el 

https://www.seu-e.cat/web/elmasnou/govern-obert-i-transparencia
https://www.seu-e.cat/web/elmasnou/govern-obert-i-transparencia
https://www.seu-e.cat/web/elmasnou
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començament del Consell Municipal d’Infants, amb la visita dels alumnes de 6è de 
primària de l’escola Lluís Millet. Tots els centres visitaran l’Ajuntament i realitzaran la 
primera sessió “La democràcia i els valors”, a la sala de plens. També s’ha fet la 
presentació de la campanya de civisme “El Masnou és casa teva”. 
 
MANTENIMENT, SERVEIS MUNICIPALS I PAISATGE 

 
Dilluns 14 de març: Ha començat la retirada progressiva dels contenidors tipus iglú i la 
instal·lació dels nous. Amb aquestes intervencions, es passarà dels 55 punts de recollida 
selectiva que hi ha actualment, a uns 160, amb la qual cosa es vol facilitat el reciclatge en 
apropar els punts de reciclatge als veïns i veïnes. 
 
MOBILITAT I VIA PÚBLICA 

 
Segona setmana de març: s’ha dut a terme una intervenció de millora al carrer Joan 
Maragall des de la Nacional II i la zona d’aparcament. S’ha repintat els pas de vianants i 
se n’ha reduït l’amplada, per tal que disminueixi la velocitat dels vehicles que s’incorporen 
a la via. Pel que fa a l’aparcament, s’han pintat sis places en bateria, una de les quals per 
a persones amb mobilitat reduïda. D’aquesta manera, s’ha guanyat una plaça per a 
cotxes i quatre per a motocicletes. 

 
ACTIVITATS A LA BIBLIOTECA 

 
Dimarts 23 de febrer: Club de lectors intrèpids, El raïm inquiet. 

 
Dia 24 de febrer: Tertúlia literària L’home de la maleta, conduïda per M. Carme Roca. 

 
Dies 16 i 25 de febrer, i 4, 8 i 11 de març: Visites escolars de diversos centres educatius 
del Masnou. 
 
Dia 1 de març: Tertúlia literària en català, a càrrec de la Carme Giol. Taller de 
manualitats Creem una vinya. 
 
Dia 4 de març: L’hora del conte per a adults amb tastet de vi, el narrador professional 
Carles Alcoy, va explicar el conte Els sants bevedors, aquesta sessió va anar 
acompanyada d’un tast de vi d’Alella i carquinyolis.  
 
Dies 8 i 11 març: L’hora del conte, amb Cesc i la bruixa fil·loxera, a càrrec de Sandra 
Rossi i El circ de drap, a càrrec de La Tabola Teatre. 
 
Divendres 11 de març: Converses amb experts en vins + tast de vi DO Alella, maridats 
amb formatges i maduixes. 
 
Dissabte 20 de març: Sessió especial amb nadons. 
 
CASA DE CULTURA 
 
Divendres 12 de febrer: Exposició “Retrospectiva Carles de la Torre”, es pot visitar fins 
al 27 de març. 
 
ENSENYAMENT 
 
Dissabte 20 de febrer: Concert a Ca n’Humet dels grups de formació bàsica, avançada i 
l’orquestra i les corals de l’EMMUM. 

 
ESPAI ESCÈNIC CA N’HUMET 
 
Dies 27 i 28 de febrer, 5, 6 i 12 de març: Teatre: Tripula, Informe per una acadèmia, El 
nom i La mongetera màgica. 
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Diumenge 13 de març: Concert La dona i la música, en commemoració del Dia 
Internacional de la Dona. 
 
MUSEU 
 
Els dies 10 i 11 de març: Visites escolars, a l’espai d’art cinètic Jordi Pericot. 
 
Diumenge 13 de març: Visita a la mina d’aigua, com cada segon diumenge de mes. 
 
JOVENTUT 
 
Dies 5 i 12 de març: Activitats a Ca n’Humet. Taller de Jumping Clay, i de Camisetting, 
per a adolescents. 
 
INFÀNCIA 
 
Dissabte 20 de febrer i 12 de març: Tallers familiar Juguem amb la llum i la foscor i 
Experimentem jugant. 
 
IGUALTAT 
 
Dissabte 5 de març: Teatre En pie. 
 
Dimarts 8 de març: Commemoració del Dia Internacional de la Dona. Es va llegir el 
manifest institucional i després va haver-hi una conferència “Grans dames de Hollywood”.  
 
GENT GRAN 
 
Dimarts 1 de març: 100 aniversari d’una persona resident a la Casa Benèfica. 

 
TURISME 
 
En aquest mes de març: S’ha dut a terme el projecte de Punts d’informació turística 
(PIT), en el qual, aquest any 2016, participaran empreses del Masnou. 

 
ESPORTS 
 
Dimarts 23 de febrer: Les obres d'ampliació del Complex Esportiu i la construcció de la 
segona pista avancen segons el que s’ha previst. S'han iniciat les obres de col·locació de 
les sis principals bigues prefabricades de formigó armat, de 33 metres de longitud 
cadascuna, que sostindran la futura coberta de l’edifici. Durant les properes setmanes és 
previst continuar amb el muntatge del conjunt de l'estructura i dels panells de façana del 
nou edifici. L'ampliació del Pavelló donarà com a resultat una nova pista, nous vestidors i 
nova zona de graderia, a més d'un nou vestíbul d'accés i de connexió amb el Complex 
Esportiu actual. A més, la disposició del conjunt facilitarà la connexió i l'accés al Parc 
Vallmora. 

 
PROMOCIÓ ECONÒMICA 
 
Dilluns 22 de febrer: Presentació del programa Consolida't 
 que es va celebrar al Centre d'empreses Casa del Marquès. L'objectiu d'aquesta 
iniciativa és enfortir el treball dels professionals autònoms, per a la qual cosa ofereix un 
servei d'assessorament i acompanyament personalitzat que permet definir un pla d'acció 
específic per assolir els objectius de consolidació del negoci. S'inclouen accions 
d'informació, orientació, assessorament, formació i cerca de finançament. 
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Dimecres 9 de març: Es va tornar a reprendre el cicle de Cafè i Empresa, amb la 
voluntat d’enfortir les relacions al teixit empresarial de la vila i, alhora, promoure la reflexió 
sobre temes d’interès al panorama empresarial local i català. 

 
Dissabte 12 de març: Fira Fora Estocs, organitzada per la Federació de Comerç, 
Indústria i Turisme del Masnou. Va servir per reivindicar la vitalitat del comerç local, 
especialment el de la zona del Masnou Alt.  
 
Dimecres 16 de març: es van inaugurar les primeres Jornades d’Ocupació del Masnou, 
Alella i Teià, destinades a les persones de les tres poblacions amb l’objectiu de donar a 
conèixer la situació del mercat de treball i facilitar les eines que ajudin les persones en 
situació de desocupació en la recerca de feina i orientar el seu futur professional d’acord 
amb les noves exigències del mercat. La presentació institucional va comptar amb la 
presència dels alcaldes del Masnou, Jaume Oliveras, i d’Alella, Andreu Francisco; de la 
regidora de Promoció Econòmica de l’Ajuntament del Masnou, Sílvia Folch, i la regidora 
d’Educació, Cooperació i Medi Ambient de l’Ajuntament de Teià, Montse Riera. 
 
Les jornades s’estendran fins al 18 de març a l’Edifici Centre, amb xerrades de recerca de 
feina, tallers de motivació i taula rodona d’experts en selecció. 
 
3. Donar compte dels decrets d'Alcaldia 
 
El secretari general dóna compte de la relació de decrets, tramitats electrònicament, que 
van del número 221, de data 12 de febrer de 2016, al número 436, de data 11 de març de 
2016. 
 
Resultat: El Ple en resta assabentat. 
 
4. Donar compte del decret d'aprovació de la liquidació del Pressupost de l'exercici 
2015. 
 
“Únic.- Donar compte del decret d’aprovació de la liquidació del Pressupost de l’exercici 
de 2015 número expedient X2016000855, de data 25 de febrer de 2016, de conformitat 
amb el que preveu el Reial Decret Legislatiu 2/2004, pel qual s’aprova el Text Refós de la 
Llei 39/88, de 5 de març, i el Reial Decret 500/1190, de 20 d’abril.” 
 
Resultat: En resten assabentats. 
 
5. Donar compte de l'informe corresponent al quart trimestre de l'any 2015 sobre 
compliment dels terminis de pagament de les obligacions pendents, emès 
conforme a allò establert per l'article 4 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol. 
 

El tresorer de la corporació ret compte de l’informe, el qual literalment diu:  
 
“Informe del quart trimestre de 2015 sobre compliment de terminis de pagament 
d’obligacions pendents 
 
De conformitat amb allò establert a l'article 4 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de 
modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s'estableixen mesures 
de lluita contra la morositat en les operacions comercials, trimestralment s'haurà 
d'emetre un informe sobre el compliment dels terminis de pagament de les 
obligacions, que inclourà necessàriament el nombre i la quantia global de les 
obligacions pendents amb incompliment de termini, per la qual cosa s’inclou l’annex 
següent: 
 
Annex 1, amb els quadres i llistats sobre els pagaments realitzats en el trimestre tant 
dins com fora del període legal de pagament, les factures o documents justificatius 
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pendents de pagament al final del trimestre, que inclou un resum del nombre i la 
quantia global de les obligacions pendents amb incompliment de termini. 
 
D’acord amb allò establert per l’article 216.4 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 
de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic, 
redactat d’acord amb la modificació introduïda pel número 1 de la disposició 
addicional setena de la Llei 11/2013, de 26 de juliol, de mesures de suport a 
l’emprenedor i d’estímul al creixement i de la creació d’ocupació, que estableix que 
“l’administració tindrà l’obligació d’abonar el preu dins dels trenta dies següents a la 
data d’aprovació de les certificacions d’obra o dels documents que acreditin la 
conformitat...”, les dades del present informe de morositat s’han calculat tenint en 
compte com a data de referència de càlcul, la data d’aprovació de les factures. 
 
Normativa aplicable: 
  
- Llei 15/2010, de 5 de juliol, de mesures de lluita contra la morositat en les 
operacions comercials.  
- Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de 
la Llei de contractes del sector públic. 
- Reial decret 1496/2003, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el reglament pel que 
es regulen les obligacions de facturació i es modifica el reglament de l’impost sobre el 
valor afegit.”  
 
Caldrà donar compte del present informe en el primer Ple municipal que es celebri.” 
 
Resultat: En resten assabentats. 
  
A les 20.06 hores, s’incorpora a la sessió la senyora Elena Crespo. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Alguna qüestió a comentar? Doncs també donaríem compte. Endavant senyora Crespo. 
Tal com vam comentar ahir a la Junta de Portaveus introduiríem un nou punt per donar 
compte, que és les resolucions adoptades contràries a les objeccions efectuades, 
objeccions de legalitat i principals anomalies en matèria d'ingressos 2015. 
 
Relació d’assumptes que es proposen passar a la sessió del Ple fora de l’ordre del 
dia i prèvia declaració d’urgència 
 
El president sotmet a votació la urgència de la proposta. 
 
Resultat: Aprovada la urgència per 17 vots a favor i 4 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. 
 
Els grups municipals de la CUP-PA (2 regidores) i ICV-EUiA-E (2 regidors) s’abstenen. 
 
Donar compte sobre les resolucions adoptades contràries a les objeccions 
efectuades, objeccions de legalitat i principals anomalies en matèria d'ingressos 
2015. 
 
“PRIMER.- La redacció anterior de l'article 218 del TRLHL, regulava que "l'òrgan 
interventor elevarà un informe al Ple de totes les resolucions adoptades pel president de 
l'entitat local contràries a les objeccions efectuades, així com un resum de les principals 
anomalies detectades en matèria d'ingressos. " 
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Per donar compliment a l'obligació recollida en l'article precedent aquesta Intervenció ha 
procedit, fins a la data, a incloure en l'expedient del Compte General de cada exercici, 
com a documentació complementària a aquesta, els informes d'intervenció amb 
objeccions de legalitat als acords adoptats per l'alcalde. 
 
L'article segon punt tres de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i 
sostenibilitat de l'Administració Local, ha donat una nova redacció a l'article 218 del 
TRLHL, en els següents termes: 
 
"Article 218. Informes sobre resolució de discrepàncies. 
 
1. L'òrgan interventor elevarà informe al Ple de totes les resolucions adoptades pel 
president de l'entitat local contràries a les objeccions efectuades, així com un resum de 
les principals anomalies detectades en matèria d'ingressos. El dit informe atendrà 
únicament a aspectes i comeses pròpies de l'exercici de la funció fiscalitzadora, sense 
incloure qüestions d'oportunitat o conveniència de les actuacions que fiscalitzi. 
El contingut en aquest apartat constituirà un punt independent en l'ordre del dia de la 
corresponent sessió plenària. 
 
El President de la Corporació podrà presentar al Ple informe justificatiu de la seva 
actuació. 
 
2. Sense perjudici de l'anterior, quan hi hagi discrepàncies, el president de l'entitat local 
podrà elevar la seva resolució a l'òrgan de control competent per raó de la matèria de 
l'Administració que tingui atribuïda la tutela financera. 
 
3. L'òrgan interventor ha de remetre anualment al Tribunal de Comptes totes les 
resolucions i acords adoptats pel president de l'entitat local i pel Ple de la Corporació 
contraris a les objeccions formulades, així com un resum de les principals anomalies 
detectades en matèria d'ingressos. A l'esmentada documentació haurà d'acompanyar, si 
escau, els informes justificatius presentats per la corporació. 
 
Amb aquesta nova redacció es recull expressament que el compliment d'aquesta 
obligació constituirà un punt independent en l'ordre del dia de la corresponent sessió 
plenària. 
 
SEGON.- El Ple del Tribunal de Comptes, en sessió celebrada el 30 de juny de 2015, ha 
aprovat la "Instrucció que regula la remissió al Tribunal de Comptes de la informació 
sobre acords i resolucions del Ple, de la Junta de Govern Local i del president de l'entitat 
local contraris a objeccions formulades pels interventors locals i les anomalies detectades 
en matèria d'ingressos, així com sobre els acords adoptats amb omissió del tràmit de 
fiscalització prèvia, a través d'un procediment telemàtic ". 
 
Aquesta Instrucció, publicada al BOE de 17 de juliol de 2015, té per objecte, com la seva 
pròpia denominació indica, regular la remissió al Tribunal de Comptes de la informació 
relativa als acords i resolucions adoptats pel president, el Ple i la Junta de Govern de les 
Entitats Locals contraris a les objeccions efectuades, així com un resum de les principals 
anomalies detectades en matèria d'ingressos, en compliment del que estableix l'article 
218.3 del Text refós de la Llei d'Hisendes Locals, després de la modificació introduïda per 
la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de Racionalització i Sostenibilitat de l'Administració 
Local. Així mateix, disposa l'enviament d'informació en relació amb els acords i 
resolucions dictats pels òrgans competents de les entitats locals amb omissió del tràmit 
de fiscalització prèvia. 
 
En la Instrucció s'especifica la informació i la documentació que ha de ser remesa, així 
com el procediment per fer efectiu aquest enviament, que s'ha de fer a través de la 
Plataforma de Rendició de Comptes de les entitats locals ww.rendiciondecuentas.es).  
 



Acta del Ple de l'Ajuntament del Masnou Sessió núm. PLE2016000003  17 de març de 2016 

 

9 

A aquest efecte, s'ha dissenyat en la mateixa una aplicació específica que facilitarà, no 
només la remissió anual dels acords i expedients referits, sinó que també podrà ser 
utilitzada pels òrgans interventors de les entitats locals com a eina de gestió i seguiment 
d'aquest tipus d'acords i resolucions. 
 
L'enviament de la referida informació i documentació haurà de fer-se amb anterioritat al 
30 d'abril de l'exercici següent al que es refereixin. 
L'obligació de remissió d'aquesta informació correspon als responsables dels òrgans 
d'Intervenció de les entitats locals, que hauran de donar-se d'alta com a usuaris per a la 
gestió d'aquest mòdul. 
 
TERCER.- A continuació es relacionen els acords adoptats pel president de la corporació 
contraris a les objeccions de l'òrgan interventor, objeccions de legalitat i principals 
anomalies en matèria d'ingressos: 
 

EXPEDIENTS BPM 2015 TEMA 

5176 Premi jubilació 

3046 Indemnització polítics 

230 Nòmines gener 

808 Nòmines febrer 

2424 Nòmines maig  

4415 Nòmines setembre 

4933 Nòmines octubre 

1405 Acord de condicions personal  

888 Ord. Fiscal Fakalo 2015 

946 Contractes obres Casa Cultura. Resolució 

1819 Contractes obres Casa Cultura. Resolució 

 
S’adjunta com annex al present informe la documentació següent: 
-Còpia dels informes d’intervenció; 
-Còpia dels acords i resolucions adoptades per la Corporació; 
 
QUART.- Es presenta el present informe, i la documentació que s’adjunta com annex, a 
l’Alcalde-President per la seva inclusió en l’ordre del dia de la propera sessió plenària al 
efectes de donar compliment a l’article 218 del TRLRHL, donar compte sobre les 
resolucions adoptades contràries a les objeccions efectuades, objeccions de legalitat i 
principals anomalies en matèria d'ingressos.” 
 
Resultat: En resten assabentats. 
  
6. Massa salarial personal laboral 2016 
 
La Sra. Sílvia Folch Sánchez presenta aquest punt tot explicant: 
 
Gràcies, senyor alcalde. Bona nit a tothom. La Llei reguladora de les bases de règim 
locals disposa que les corporacions locals han d’aprovar anualment la massa salarial del 
personal laboral de la seva administració. La massa salarial està integrada pel conjunt de 
retribucions salarials i extrasalarials i també per la despesa social, d’acció social. La Llei 
de pressupostos de l’Estat estableix que les retribucions del personal al servei del sector 
públic no podrà experimentar cap increment respecte a les vigents en l’any anterior, és a 
dir, el 31 de desembre del 2015. Per aquest any 2016, es proposa aprovar una massa 
salarial de 3.038.841,15 €. Segons els càlculs que consten a l’informe efectuat pel 
responsable de recursos humans i organització. En virtut de tot el que s’ha exposat es 
proposa, al Ple de la corporació, l’adopció dels següents acords: 
 
La Sra. Sílvia Folch Sánchez llegeix la part resolutiva, la qual literalment diu el següent: 
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“Vist que l’article 103 bis 1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del 
Règim Local, disposa que les corporacions locals aprovaran anualment la massa salarial 
del personal laboral del sector públic local respectant els límits i les condicions que 
s’estableixin amb caràcter bàsic en la corresponent llei de pressupostos generals de 
l’Estat.  
 
Vist que l’article 19.Quatre de la Llei de 48/2015, de 29 d’octubre, de Pressupostos 
Generals de l’Estat per a l’any 2016 (LPGE), disposa que la massa salarial del personal 
laboral està integrada pel conjunt de les retribucions salarials i extrasalarials i les 
despeses d’acció social meritades pel personal laboral en l’exercici 2015, exceptuant en 
tot cas les prestacions i indemnitzacions de la seguretat social, les cotitzacions al sistema 
de la seguretat social a càrrec de l’Ajuntament, les indemnitzacions corresponents a 
trasllats, suspensions o acomiadaments, i les indemnitzacions per despeses que hagués 
realitzat el treballador. 
  
Vist que les retribucions salarials i extrasalarials i les desepeses d’acció social meritades 
pel personal laboral en l’exercici 2015 en termes d’homogeneïtat respecte de l’exercici 
2016 puja la quantitat de 3.038.841,15 euros.  
 
Vist l’informe del departament de Recursos Humans.  
 
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 massa salarial del personal laboral d’aquest ajuntament per a l’exercici 
2016 per un import de 3.038.841,15 euros, en el que es computa les retribucions salarials 
i extrasalarials i les despeses d’acció social meritades pel personal laboral en l’exercici 
2015 en termes d’homogeneïtat del dos exercicis.  
 
Segon. Publicar la massa salarial personal laboral al Butlletí Oficial de la Província (BOP) 
i a l’e-Tauler. “ 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies, senyora Folch. Hi hauria alguna intervenció per part dels grups 
municipals? Senyor Suñé 
 
El Sr. Ernest Suñé 
 
Gràcies, senyor alcalde. El nostre grup és conscient que l’aprovació de la massa salarial 
és un pas previ i necessari per a la posterior aprovació de la plantilla de personal, però el 
nostre grup té dubtes sobre alguns acords presos en el darrer exercici que es fan esment 
a l’informe de RH. Anunciem, doncs, el nostre vot negatiu per desacord, no amb l’informe 
de la responsable de Recursos Humans, que creiem literal i fidel, sinó amb alguns fets 
que s’hi descriuen. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Alguna paraula més? Senyor Màxim Fàbregas. 
 
El Sr. Màxim Fàbregas 
 
Gràcies, senyor alcalde. Per anunciar que el nostre vot serà abstenció, perquè aquest 
tema té relació directa amb el pressupost per a l’any 2016, com deia la regidora, uns 
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pressupostos als quals el nostre grup no va donar suport, i sabent també que aquesta 
abstenció no dificulta l’aprovació perquè el Govern té majoria absoluta. 
 
El sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Per part de la CUP, senyora Miras? 
 
La Sra. Sandra Miras 
 
Sí, nosaltres vam apreciar una errada de redactat a l'informe de la tècnica de RH que es 
prestava a confusió. Hem rebut el nou informe tècnic amb l'aclariment i millora del 
redactat i hi votarem a favor. Gràcies. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies, senyora Miras. Alguna intervenció més per part del Govern? Doncs si els 
sembla passaríem a la votació. 
 
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), 
CUP-PA (2 regidores) i PP (1 regidor) hi voten a favor. 
 
El Grup Municipal del PSC-CP (2 regidors) hi vota en contra. 
 
El Grup Municipal d'ICV-EUiA-E (2 regidors) s'absté. 
 
7. Aprovació inicial Bases de la convocatòria dels IV Premis 
d'emprenedoria@elmasnou_jove2016 
 
La Sra. Sílvia Folch Sánchez presenta aquest punt tot explicant: 
 
Gràcies, senyor alcalde. Les bases que anem a aprovar en aquests moments són les del 
quart premi d’emprenedoria jove. Es tracta d’un premi que promociona, bé, que impulsa 
la Regidoria de Promoció Econòmica amb la Regidoria de Joventut per impulsar l’esperit 
emprenedor del jovent del nostre municipi. Vist l’exposat procedirem als següents acords: 
 
La Sra. Sílvia Folch Sánchez llegeix la part resolutiva, la qual literalment diu el següent: 
 
“Vist que des de la regidoria de Promoció Econòmica de l’Ajuntament del Masnou es vol 
fomentar i donar suport al món empresarial i a l’emprenedoria entre els joves del municipi. 
 
Vist que els anys 2013, 2014 i 2015 es van convocar els I, II i III Premis 
d’Emprenedoria@elmasnou_jove respectivament, als quals es pretén donar continuïtat 
per quart any consecutiu. 
 
Vist que es disposa de crèdit per l’import destinat a aquesta activitat, que és d’un total de 
6.000 euros, a la partida 2016 PE 43300 47900. 
 
Vist que els objectius de la convocatòria són incentivar el foment de l’esperit emprenedor 
entre el jovent de la vila i l’aparició de noves iniciatives empresarials que siguin viables 
tècnicament i econòmicament. 
 
Vist l’informe de la tècnica de l’Àrea de Promoció Econòmica de data 2 de març de 2016. 
 
Vistes les bases reguladores dels premis que s’adjunten a aquesta proposta. 
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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 reguladores de la concessió dels IV Premis 
d’Emprenedoria @elmasnou_jove 2016, a atorgar pel procediment de concurrència 
competitiva, d’acord amb el text que s’adjunta a aquesta proposta. 
 
Segon. SOTMETRE aquestes bases a informació pública per un termini de 30 dies 
hàbils, mitjançant la inserció d’anuncis al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona 
(BOPB), Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), e-Tauler i portal de 
transparència del web municipal, als efectes de presentació d’al·legacions o 
reclamacions, si s’escau. 
 
Tercer. CONSIDERAR aprovades definitivament aquestes bases reguladores en el cas 
que no es presenti cap al·legació o reclamació.” 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies, senyora Folch. Hi hauria alguna intervenció per part dels grups 
municipals? Senyora Miras 
 
La Sra. Sandra Miras 
 
Sí. Amb tot el nostre respecte i admiració per aquests emprenedors que són gairebé uns 
herois, l'emprenedoria amaga una perillosa trampa ideològica i un alta taxa de fracàs, 
donem ajudes per crear una empresa i aquí acaba. 
 
El més còmode sembla que és que tothom es faci emprenedor, empresari o autònom 
perquè aquesta és la manera de tenir-nos col·locats davant de la impossibilitat de generar 
treball, em sembla que és una petita hipocresia. L'emprenedor posa en risc els seus 
diners, el seu temps i les seves il·lusions, han de pagar els seus rebuts i no endarrerir-se, 
tant si guanyen com si no, tant si cobren les factures, com si no les cobren. 
 
Creiem més en el foment del cooperativisme, amb la col·lectivitat i no amb el que aquest 
context neoliberal ens fa creure que és que només tira endavant el més valent, el més 
arriscat o la més vàlida, i per aquest motiu ens abstindrem. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Alguna intervenció més? Per part del Govern tampoc? Doncs passaríem 
a votar la proposta dels premis d’emprenedoria jove i les seves bases. 
 
Resultat: Aprovat per majoria absoluta per 16 vots a favor i 5 vots d’abstenció. 
 
Votació 
Els grups municipals d’ERC-AM-MES (6 regidors), CiU (5 regidors), ICV-EUiA-E (2 
regidors), PSC-CP (2 regidors) i PP (1 regidor) hi voten a favor. 
 
Els grups municipals de C’s (3 regidors) i CUP-PA (2 regidores) s'abstenen. 
 
8. Aprovació inicial de les Bases específiques que regulen la concessió d'ajuts 
econòmics individuals per a l'adquisició de llibres escolars i material escolar lectiu 
corresponents al curs 2016/2017 
 
La Sra. Noemí Condeminas presenta aquest punt tot explicant: 
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Gràcies, bona nit. Bé, com el seu títol diu són les bases que han de regular com es 
tipificaran les ajudes que donarem per llibres escolars en el proper curs lectiu. Es fa ara 
ben aviat doncs perquè es puguin tenir abans de fer la compra de llibres. Vist, doncs, el 
dictamen favorable i en virtut de l’exposat portem al Ple de la corporació l’adopció dels 
següents acords: 
 
La Sra. Noemí Condeminas llegeix la part resolutiva, la qual literalment diu el següent: 
 
“Vist l’informe amb data 7 de març de 2016 emès per la tècnica d’Acció Social d’aquest 
Ajuntament que exposa la necessitat de convocar, com en anys anteriors, ajuts 
econòmics individuals per a l’adquisició de llibres i material escolar. 
  
Vist que al mateix informe s’indica la necessitat d’aprovar les bases específiques 
reguladores de la concessió d’aquests ajuts econòmics.  
 
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 que regulen la concessió d’ajuts 
econòmics individuals per a l’adquisició de llibres i material escolar corresponents al curs 
2016/2017. 
 
Segon. Sotmetre el text de l’acord i les Bases específiques que regulen la concessió 
d’ajuts econòmics individuals per a l’adquisició de llibres i material escolar corresponents 
al curs 2016/2017, a informació pública pel termini de 30 dies hàbils, mitjançant edictes a 
publicar al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, al Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya, al Tauler d’anuncis de l’Ajuntament i al web municipal. El termini esmentat 
començarà a comptar des de l’endemà de la darrera de les publicacions oficials 
esmentades. 
 
Tercer. Disposar que, en el cas que no s’hi formuli cap al·legació, reclamació o 
suggeriment durant el termini d’informació pública, les Bases específiques que regulen la 
concessió d’ajuts econòmics individuals per a l’adquisició de llibres i material escolar 
corresponents al curs 2016/2017 que s’aprovin inicialment es considerin aprovades 
definitivament a tots els efectes sense necessitat de cap tràmit posterior. 
 
Quart. Autoritzar, per aquest concepte, una despesa màxima de trenta-sis mil euros 
(36.000 €) amb càrrec a l’aplicació pressupostària 16 AS 32610 48001 ‘Beques i ajuts 
socials per l’escolarització’ i al centre de cost SOCBEQ.” 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies, senyora Condeminas. Senyor Màxim Fàbregas, endavant. 
 
El Sr. Màxim Fàbregas 
 
Gràcies, senyor alcalde. Bé, no és la primera vegada, i ens temem que no serà la darrera, 
que el Govern ens imposa el debat d’una proposta que hem conegut el mateix dia en què 
es proposava debatre-la.  
Aquesta manera d’actuar priva l’oposició de la possibilitat d’estudiar suficientment les 
propostes presentades i, per tant, dificulta greument la nostra capacitat d’actuació.  
En aquest cas en concret, si la proposta s’hagués presentat en els terminis als quals 
obliga el ROM, el nostre Grup hagués pogut presentar esmenes a la proposta del Govern, 
amb l’objectiu de millorar-la, bàsicament, en dos aspectes: el primer, augmentant els 
imports màxims que les bases estableixen per poder optar als ajuts, la qual cosa permet 
que hi hagi més beneficiaris dels ajuts i, el segon, modificant els criteris que es fixen per 
determinar la puntuació obtinguda per a cada sol·licitant, que és la que posteriorment 
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s’utilitza per determinar l’import de l’ajut atorgat, ampliant les franges que les bases 
estableixen en funció dels ingressos de les famílies. 
 
La precipitació de la convocatòria no ho va fer possible i, per això, a la Comissió 
Informativa vàrem demanar que s’ajornés el debat d’aquesta proposta fins al mes vinent, 
però el Govern es va negar a ajornar el debat. 
 
És per això que, tal com ja vàrem anunciar en la Comissió Informativa, el nostre grup 
votarà en contra de la proposta i també anuncia la presentació d’un recurs de reposició 
contra l’acord que s’adopti. Gràcies 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Per part de la CUP alguna intervenció? Per part de Ciutadans? Per part 
del Govern? 
 
La Sra. Noemí Condeminas 
 
Sí, bé, vull explicar ja que hi ha hagut aquesta intervenció o interpel·lació per part del 
grup d’ICV, que les bases aquestes reguladores han passat sempre per Junta de Govern, 
és la primera vegada i per la nova Llei de transparència que han de passar per Ple. Per 
aquest motiu la pressa de passar-lo de forma urgent, perquè sinó no entràvem en el 
temps habitual perquè la gent pugui tramitar les ajudes amb temps i forma com havíem 
fet sempre. I aclarir per a la resta d’assistents i per al públic que ens acompanya, que les 
bases específiques en aquest moment són idèntiques a les darreres, del darrer mandat 
que vostès també ho portaven. L’única variació, tret de l’import, evidentment, és que el 
llindar vostès el posaven en 3.500 € per família i nosaltres el vam abaixar a 3.000 €, 
considerant que una família de dos adults amb dos infants com una família tipus que 
cobren 3.000 € al mes i poden fer front a les despeses dels llibres. Aquest llindar, i per 
buscar més dades està en 2.500 € a les bases generals del Ministeri, és a dir, que ja 
anem 500 € per sobre. És evident que són maneres de veureu diferents, però crec que és 
important dir-ho. També és important basar-nos en les dades i és que del curs 14-15 al 
curs 14-16 va haver-hi un total de 509 sol·licituds i d’aquestes 509 sol·licituds, van haver-
hi només 51 de denegades; però d’aquestes 51 denegades, només 34 van ser per motius 
econòmics. És a dir, que creiem que aquest barem realment deixa ben cobertes totes les 
famílies. I també cal recordar que aquestes beques que es donen no són incompatibles 
amb les beques del Ministeri; per tant, es poden optar en aquestes com a les altres i els 
llindars són diferents. Per tant, creiem que les famílies del nostre municipi queden 
sobradament cobertes. Gràcies 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Senyor Màxim Fàbregas. 
 
El Sr. Màxim Fàbregas 
 
Gràcies, alcalde. Posats a fer memòria, li recordaré a la regidora que el mes passat ja 
vàrem passar una proposta amb les mateixes condicions, amb el mateix argument. Per 
tant, podria haver après l’experiència i saber que aquesta Llei no s’ha aprovat el mes 
passat sinó que fa mesos que està en vigor i que, per tant, allò que abans corresponia a 
la Junta de Govern ara correspon al Ple, mal que els pesi. 
 
I posats també a recordar, no entrarem ara a debatre el contingut de les bases perquè ho 
farem el mes vinent, si convé, però li recordaré a la regidora, també, que en el mandat 
passat amb criteris semblants que vostè també considerava suficientment dotats els 
50.000 € que hi havia en el pressupost de l’Ajuntament destinats a ajuts per al pagament 
de l’IBI, les bases que es van aprovar van fer que únicament es gastessin 1.600 €. Per 
tant, van quedar 48.400 € sense atorgar. Gràcies 
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La Sra. Noemí Condeminas 
 
Doncs, probablement, si no es van quedar sense atorgar és que potser no hi ha tanta 
gent que hagués d’optar a aquesta ajuda. Els criteris són totalment tècnics, li recordo i, 
evidentment, vostè pot presentar el recurs que cregui oportú. Gràcies. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Si em permet, només una reflexió. Com que les al·legacions que pot presentar el senyor 
Màxim Fàbregas poden perjudicar les famílies del Masnou que poden adquirir aquestes 
beques per a llibres, mirarem des del Govern d’accelerar tot el procés de publicació amb 
la màxima urgència possible. Si els sembla, passaríem a la votació. Sí, senyor Màxim 
Fàbregas. 
 
El Sr. Màxim Fàbregas 
 
Gràcies, senyor alcalde. Perdoni, però el senyor Màxim Fàbregas no presentarà el recurs, 
si el presenta, el recurs, el presentarà el Grup Municipal. I el perjudici no estarà provocat 
per aquest recurs sinó per la tardança del Govern a presentar les bases. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Són interpretacions, moltes gràcies. Passaríem a votar. 
 
Resultat: Aprovat per majoria absoluta per 14 vots a favor, 2 vots en contra i 5 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. 
 
El Grup Municipal d'ICV-EUiA-E (2 regidors) hi vota en contra. 
 
Els grups municipals de C’s (3 regidors) i CUP-PA (2 regidores) s'abstenen. 
 
9. Aprovació inicial de les Bases dels premis Goleta i Bergantí de 2016 
 
La Sra. Neus Tallada presenta aquest punt tot explicant: 
 
Bona nit. Bé, a les bases que anem a aprovar són les bases dels premis Goleta i 
Bergantí, amb l’informe de la directora de la biblioteca, tenint en compte els continguts de 
les bases i el dictamen favorable a la Comissió Informativa, fem l’adopció dels següents 
acords: 
 
La Sra. Neus Tallada llegeix la part resolutiva la qual literalment diu el següent: 
 
“Vist l’informe de la Directora de la Biblioteca Pública Joan Coromines de data 11 de 
febrer de 2016. 
 
Vist el contingut de les Bases dels Premis Literaris Goleta i Bergantí 2016. 
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa. 
 
En virtut de tot el que s’ha exposat, es proposa, al Ple de la corporació, l’adopció dels 
acords següents: 
 
Primer. Aprovar inicialment el text de les Bases dels Premis Literaris Goleta i Bergantí 
2016. 
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Segon. Sotmetre el text de l’acord i les Bases dels Premis Literaris Goleta i Bergantí 
2016 a informació pública pel termini de 30 dies hàbils, mitjançant edictes a publicar al 
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, al Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya, al Tauler d’anuncis de l’Ajuntament i al web municipal. El termini esmentat 
començarà a comptar des de l’endemà de la darrera de les publicacions oficials 
esmentades. 
 
Tercer. Disposar que, en el cas que no s’hi formuli cap al·legació, reclamació o 
suggeriment durant el termini d’informació pública, les Bases dels Premis Literaris Goleta 
i Bergantí 2016 que s’aprovin inicialment es considerin aprovades definitivament a tots els 
efectes sense necessitat de cap tràmit posterior. 
 
Quart. Autoritzar, per aquest concepte, una despesa màxima de 1.500 €, amb càrrec a la 
partida CU.33210.22609 i al centre de cost CULPRO.” 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Hi hauria alguna intervenció per part dels grups municipals? Doncs, si els 
sembla, sí, senyora Miras. 
 
La Sra. Sandra Miras 
 
Sí, nosaltres vam preguntar si el jurat d’aquest premi literari cobrava o algun dels seus 
membres, ja sigui monetàriament o amb espècies, dinars, sopars, regals, etc., ens van dir 
a la Comissió Informativa que creien que no, i esperàvem la confirmació per poder-nos 
posicionar al respecte. Gràcies 
 
La Sra. Neus Tallada 
 
Bé, com hem parlat abans, ho torno a explicar. He consultat el dubte que tenien des de la 
CUP i li puc dir que, amb anterioritat, potser fa quatre anys, s’havia pagat un sopar a les 
persones que formaven part del jurat i des de fa quatre anys s’ha deixat de fer. Tot i que 
vull dir que el jurat es mereixia un sopar, un dinar i un esmorzar per la tasca que fan. 
D’acord? Gràcies  
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Doncs passaríem a la seva votació. 
 
Resultat: Aprovat per majoria absoluta per 18 vots a favor i 3 vots d’abstenció.  
 
Votació 
Els grups municipals d’ERC-AM-MES (6 regidors), CiU (5 regidors), CUP-PA (2 
regidores), ICV-EUiA-E (2 regidors), PSC-CP (2 regidors) i PP (1 regidor) hi voten a favor. 
 
El Grup Municipal de C’s (3 regidors) s'absté. 
 
10. Aprovació i reconeixement extrajudicial de factures sense contractació i 
factures sense suficient consignació pressupostària d’exercicis anteriors. 
 
El Sr. Jordi Matas presenta aquest punt tot explicant: 
 
Gràcies, senyor alcalde. Això ja es va comentar a Comissió Informativa, falten totes 
aquelles factures que, un cop tancat l’exercici 2015, ens han vingut, perquè no teníem 
partida pressupostària suficient o perquè han vingut un cop tancat l’exercici. Per tant, 
l’única diferència respecte a la Comissió Informativa és l’import, que s’ha detectat un petit 
error i ara són 68.771,74 €, quan abans eren 68.758,30 €.  
 
El Sr. Jordi Matas llegeix la part resolutiva, la qual literalment diu el següent: 
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“Antecedents  
 
Es troben en aquesta intervenció factures corresponents a la prestació de serveis, 
subministraments i treballs diversos acreditats per diferents proveïdors i que no s’han 
pogut aplicar al pressupost 2015.  
 
La realització de les despeses de serveis, subministraments i treballs ha estat justificada i 
que les factures que acrediten els deutes han estat degudament conformades i reuneixen 
els requisits adients per pagar-les i que, per tant, és procedent que la Corporació les 
aprovi i que reconegui el crèdit que representen.  
 
En data 31 de desembre de 2015, no existia consignació pressupostària a la vinculació 
per poder fer front a l’import de les factures que pugen un total de un total de 68.771,74 
euros.  
 
Hi ha cobertura pressupostària per atendre aquestes obligacions en el pressupost de 
l’exercici 2016 , les esmentades factures han estat fiscalitzades per la Intervenció i han 
seguit els tràmits de comunicació als òrgans competents, amb caràcter previ o posterior a 
la seva tramitació.  
 
Per part d’intervenció s’emet informe en el qual s’estableix la viabilitat de l’expedient.  
 
Fonaments de dret  
- Llei 7/1985 de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local.  
- RD legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la llei d’Hisendes 
Locals.  
- RD 500/90, de 20 d’abril, pel qual es regula el Reglament de Pressupostos.(art. 60.2), el 
qual determina que correspon al Ple de l’Entitat el reconeixement extrajudicial de crèdits, 
sempre que no existeixi dotació pressupostària, operacions especials de crèdit, o 
concessions de quita i espera.  
- Base 15 de les d’execució del pressupost, apartat c) on estableix que les despeses 
procedents d'exercicis anteriors com a conseqüència de la realització d'una despesa no 
aprovada amb anterioritat. En aquest cas el reconeixement és competència del Ple.  
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa.  
 
En virtut de tot el que s’ha exposat, es proposa, al Ple de la corporació, l’adopció dels 
acords següents: 
 
Primer.- Aprovar la relació de factures extrajudicials d’exercicis anteriors següents per 
import de 68.771,74 euros : 
 

Tercer   Descripció 
Partida 

pressupostària 
Import     

B60811080 
Sanejaments i calefacció 
el Masnou SL Manteniment edifici cívic MS 32711 21200 38,31     

B60811080 
Sanejaments i calefacció 
el Masnou SL Manteniment edifici cívic MS 32711 21200 25,60     

B60811080 
Sanejaments i calefacció 
el Masnou SL Material manteniment edificis MS 92062 21200 231,23     

J61716601 
Ferreteria Roca&Ribes 
SCP 

Material manteniment via 
pública MS 15320 22199 6,89 

 
  

Manteniment i conservació 
edificis MS 92062 21200 17,26     

Autònom 
Jordi Sierras(Ferreteria 
Masnou) 

Manteniment i conservació 
edificis   28,93 MS 43300 21200 7,78 

        MS 23122 21200 21,15 

            28,93 

Autònom 
Jordi Sierras(Ferreteria 
Masnou) 

Material manteniment via 
pública MS 15320 22199 159,18 
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A59712208 Materials Homs SA 

Material manteniment via 
pública MS 15320 22199 307,59 

 
  

Manteniment i conservació 
edificis MS 32320 21200 67,95 

 
  

B60725280 
Automoció Sant Miquel 
SL Reparació vehicle ordenances SG 92061 21400 299,25     

Autònom 
Suministros eléctricos y 
Fontaneria  Material de il·luminació MS 16500 21000 73,65     

Autònom 
Suministros eléctricos y 
Fontaneria  Material manteniment edificis   453,50 MS 32320 21200 427,32 

          MS 92062 21200 26,18 

            453,50 

A58861311 MATELECSA SA Material divers edificis MS 32320 21200 150,16 
 

  

B59776070 BIFOR SEGURETAT SL 
Material manteniment edifici 
centre MS 93310 21200 164,25 

 
  

B63679021 MOS ILUMINACIÓN SL 
Material il·luminació edifici 
Ajuntament MS 92062 21200 76,06     

B60811080 
Sanejaments i calefacció 
el Masnou SL Material manteniment edificis   185,93 MS 43900 21201 5,47 

          MS 23122 21200 13,18 

          MS 34212 21200 5,18 

          MS 92062 21200 162,10 

            185,93 

J61716601 
Ferreteria Roca&Ribes 
SCP Material manteniment edificis   488,43 MS 15320 22199 71,02 

          MS 92062 21200 296,06 

          MS 32320 21200 121,35 

            488,43 

B60811080 
Sanejaments i calefacció 
el Masnou SL Material manteniment edificis MS 32320 21200 35,88     

B64522378 KUWADRO SL Material manteniment edificis MS 92062 21200 41,29     

B64522378 KUWADRO SL Material manteniment edificis MS 92062 21200 149,98     

A080364243 CLECE SA Neteja diversos edificis   11.453,99 MS 32320 22700 3.933,70 

          MS92063 22700 1.945,26 

          MS 43300 22700 937,41 

          MS 33310 22700 1.251,27 

          MS 93310 22700 3.386,35 

            11.453,99 

B60811080 
Sanejaments i calefacció 
el Masnou SL 

Material manteniment edifici 
centre MS 93310 21200 67,36     

A58861311 MATELECSA SA Material manteniment edifici MS 93310 21200 121,00     

B60811080 
Sanejaments i calefacció 
el Masnou SL reparació edifici centre MS 93310 21200 3,50     

B60811080 
Sanejaments i calefacció 
el Masnou SL reparació edifici centre MS 93310 21200 5,30     

B60811080 
Sanejaments i calefacció 
el Masnou SL reparació edifici centre MS 93310 21200 49,27     

B58737305 DECOFRIO SL reparació obrador mercat MS 93310 21200 113,14     

A50001726 
SCHINDLER 

Manteniment ascensor 
mercat Municipal MS 93310 21200 178,29     

B63378178 
MISSATGERS SANT 
VALENTI SL Missatgeria SG 92090 22300 471,39 

  
  

Autònom 
Ramon Ruiz Bruy 

Publicitat campanya Conviu-
salut publica SP 31114 22699 382,36 

  
  

G08481707 Club Nàutic el Masnou Activitat centre obert AS 23112 22699 72,00     

P5800008D Consell Comarcal Ampliació conveni SAD  AS 23111 25000 50.472,13     

B61103743 
MENSA-GES EL VALLES 
SL 

Distribució escoles i 
guarderies  EN 32000 22699 60,50 

  
  

B59776070 
BIFOR SEGURETAT SL 

Adquisició de material escola 
bressol MS 32320 21200 180,77     

A58265364 
PACO GARCIA 

Adquisició de vestuari policia 
local SC 13000 22104 29,04 

  
  

Autònom 
Gerard Poch 

Fotografies celebració noces 
d'or   AL 91200 22601 43,56 

  
  

A83052407 
SOCIEDAD ESTATAL DE 
CORREOS Y 
TELÉGRAFOS SA Servei de correus novembre SG 92090 22201 1.799,53 

  
  

      HI 92090 22699 267,29     

        68.771,74     

 

Segon.- Reconèixer les obligacions reconegudes i procedir al pagament mitjançant 
transferència bancària.  
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El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies, senyor Matas. Hi ha alguna intervenció per part dels grups municipals? 
Senyor Suñé, endavant. 
 
El Sr. Ernest Suñé 
 
Comença ja a ser una constant la presentació al Plenari de factures impagades. Caldria 
ser una mica més curós en la gestió econòmica i, a més a més, demanaríem que quan es 
presentin informes siguin més clars i, sobretot, intel·ligibles per a les persones que no 
tenim coneixements econòmics. Vull referir-me expressament a l’informe de Manteniment 
de 15 de març sobre despeses de l’exercici 2015, que s’han aplicat al 2016 i 
expressament al punt set, que diu literalment: “La resta de factures que es relacionen de 
Manteniment i Serveis no es van poder aprovar ni pagar perquè s’havien d’aprovar amb 
aplicacions pressupostàries diverses. Encara que hi ha aplicacions pressupostàries amb 
programes que si tenien disponibilitat pressupostària a la seva vinculació jurídica, s’havia 
d’aplicar una part de la despesa a programes que no tenien vinculació jurídica i és 
totalment impossible l’aprovació parcial d’una despesa.” Jo me l’he llegit moltes vegades i 
li asseguro que no sé el que m’està dient. No sé el que diu aquest informe i, per tant, 
difícilment jo puc prendre, el meu Grup pot prendre una decisió respecte a la viabilitat del 
que es justifica. En tot cas, el nostre grup, doncs, ens abstindrem en aquest tema. 
Gràcies. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies senyor Suñé. Màxim Fàbregas 
 
El Sr. Màxim Fàbregas 
 
Gràcies, senyor alcalde. Una vegada més, com ha dit el regidor senyor Suñé, el Govern 
ens presenta una proposta per aprovar factures fora dels terminis determinats per la 
normativa vigent i per la intervenció municipal.  
 
Aquesta vegada, a més, la proposta no anava acompanyada dels informes raonats de les 
diferents unitats gestores, tal com diu la normativa.  
 
Finalment, si el nostre Grup i el senyor Suñé els han pogut llegir és perquè nosaltres ho 
vàrem demanar a la Comissió Informativa i, encara que tard, s’han incorporat, ens van 
arribar ahir. 
 
Nosaltres, com ja hem anunciat vàries vegades en aquest mateix plenari, som contraris a 
aquesta reiterada manera de procedir i és per aquesta raó que el nostre vot serà 
d’abstenció. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies, senyor Màxim Fàbregas. Per part de la CUP hi ha alguna intervenció? 
Senyora Miras 
 
La Sra. Sandra Miras 
 
Sí. Nosaltres vagi per davant que ens sembla que les factures s’han de pagar. Ens 
sembla que el Servei d’Atenció Domiciliària és un servei importantíssim, ho portàvem al 
nostre programa i pensem que s’ha de fer aquest servei i que s’ha de pagar un cop s’ha 
fet. I qüestionem, de la mateixa manera que diem això, diem que qüestionem algunes de 
les empreses que contractem i que se’ls ha de pagar factures, com l’empresa Clece, per 
exemple. Nosaltres qüestionem aquest tipus d’empreses i, per tant, ens abstindrem. 
Gràcies 
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El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Per part de Ciutadans, alguna intervenció? Algun aclariment per part del 
Govern? Senyor Matas? Doncs, si els sembla passaríem 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) i C’s (3 regidors) hi 
voten a favor. 
 
Els grups municipals de la CUP-PA (2 regidores), ICV-EUiA-E (2 regidors), PSC-CP (2 
regidors) i PP (1 regidor) s'abstenen. 
 
11. Aprovació provisional de la modificació Puntual del Pla General d'Ordenació del 
Masnou d'ampliació d'usos compatibles a la zona industrial urbana del municipi 
 
El Sr. Ricard Plana presenta aquest punt tot explicant: 
 
Gràcies, senyor alcalde. El passat dia 17 de desembre del 2015, el Ple de l’Ajuntament va 
aprovar la modificació puntual del Pla General d’Ordenació del Masnou per l’àmbit d’usos 
compatibles a la zona industrial urbana del municipi, que és la clau 14, presentada per la 
Societat Immobiliària Mar, SL. 
 
L’objectiu d’aquesta modificació del Pla General és la d’incorporar els usos del servei 
sanitari, existencial i cultural com a compatibles en aquest àmbit, que és el que s’afegeix 
als que ja són admesos a la zona comercial petit, servei d’oficina, restauració, educatiu, 
esportiu, associatiu, tallers, logística, transports i magatzem. 
 
Durant el termini d’informació pública, no s’ha presentat cap al·legació. Per tot el que s’ha 
exposat es proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
El Sr. Ricard Plana llegeix la part resolutiva, la qual literalment diu el següent: 
 
“Examinada la documentació que es tramita en relació amb la modificació puntual del 
Pla General d’Ordenació d’ampliació d’usos compatibles a la zona industrial urbana del 
municipi, presentada en el Registre general de l’Ajuntament en data 25 de novembre de 
2015, en representació de la mercantil Inmobiliaria Mar, SLU. 
 
Atès que la modificació puntual esmentada del Pla general d’ordenació va ser aprovada 
inicialment pel Ple de l’Ajuntament a la sessió ordinària del dia 17 de desembre de 2015 i 
va ser sotmesa a informació pública pel termini d’un mes, amb la publicació d’un anunci al 
BOP, al diari Ara, al portal de transparència municipal, a l’e-tauler i al tauler d’anuncis 
municipal. 
 
Atès que durant el termini d’informació pública no es van presentar al·legacions, tal i com 
consta a l’informe emès per l’OAC amb data 29 de febrer de 2016.  
 
Atès el que especifica l’article 96, en relació amb l’article 85 del Decret legislatiu 1/2010, 
de 3 d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’urbanisme, i l’article 101.3 del 
mateix text legal.  
 
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: 
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PRIMER.- Aprovar provisionalment la Modificació Puntual del Pla General d’Ordenació 
d’ampliació d’usos compatibles a la zona industrial urbana del municipi, a l’àmbit de 
l’entorn de l’antiga fàbrica DOGI. 
 
SEGON.- Remetre la modificació puntual esmentada, així com una còpia de l’expedient 
administratiu a la Comissió Territorial d’Urbanisme, a l’efecte de la seva aprovació 
definitiva. 
 
TERCER.- Notificar els acords a les persones interessades. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Hi hauria alguna intervenció? Senyor Màxim Fàbregas. 
 
El Sr. Màxim Fàbregas 
 
Gràcies, senyor alcalde. Bé, tal com vam fer en el tràmit d’aprovació inicial, el vot del 
nostre Grup serà abstenció; perquè, com vàrem dir també en aquella ocasió, creiem que 
l’ampliació d’usos que es proposa, amb la qual estem d’acord, no s’hauria de reduir 
únicament a la zona 14 situada a l’àmbit de l’entorn de l’antiga fàbrica DOGI, sinó que 
també s’hauria de fer possible a l’àmbit de la zona 14 situada a la zona d’Ocata. Gràcies 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Per part de la CUP alguna intervenció? Per part de Ciutadans alguna 
intervenció? Algun aclariment per part del Govern? 
 
El Sr. Ricard Plana 
 
Només també recordar que, tal com vam dir en aquell cop, considerem que les dues 
zones industrials urbanes que tenim són diferents. En una, l’antiga DOGI, la fàbrica ja no 
hi és i, l’altra, que suposem que ens referim a la fàbrica del vidre, que encara està 
funcionant. Gràcies 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Si els sembla passaríem a la votació d’aquest punt. 
 
Resultat: Aprovat per majoria absoluta per 19 vots a favor i 2 vots d’abstenció.  
 
Votació 
Els grups municipals d’ERC-AM-MES (6 regidors), CiU (5 regidors), C’s (3 regidors), 
CUP-PA (2 regidores), PSC-CP (2 regidors) i PP (1 regidor) hi voten a favor. 
 
El Grup Municipal d'ICV-EUiA-E (2 regidors) s'abstenen. 
 
12. Aprovació inicial 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 
 
El Sr. Ricard Plana presenta aquest punt tot explicant: 
 
Gràcies, senyor alcalde. En els darrers anys han augmentat les peticions d’autorització 
municipal per a l’habilitació de locals per a usos associatius de fumadors de substàncies 
que generen dependència, com és el cas del cànnabis. En aquest context la 
jurisprudència ha establert el que es coneix com a doctrina autoconsum compartit. Es 
tractaria de despenalitzar l’adquisició i posterior transmissió de substàncies estupefaents 
dins d’una comunitat de persones només si es donen sota les condicions següents, que 
serien que les substàncies siguin facilitades per al seu consum immediat, que la quantitat 



Acta del Ple de l'Ajuntament del Masnou Sessió núm. PLE2016000003  17 de març de 2016 

 

22 

a consumir sigui molt petita, per ser consumida en una única sessió, que l’acció es 
produeixi en un lloc tancat, que els consumidors siguin ja persones addictes a dites 
substàncies, que es pugui considerar el consum com un acte íntim, sense transcendència 
pública o que les persones d’aquestes comunitats estiguin degudament identificades. Tot 
això fa evident la necessitat de regular les condicions d’emplaçament d’aquestes 
comunitats i associacions de consumidors de cànnabis i d’altres substàncies anàlogues. 
Aquesta ordenança pretén assegurar que aquestes activitats es desenvolupin sota 
condicions adequades des del punt de vista de la salut pública i sense que en cap cas 
suposin o fomentin actes que puguin ser considerats il·legals, tant des del punt de vista 
administratiu com penal. En virtut de tot el que s’ha exposat es proposa al Ple de la 
corporació l’adopció dels següents acords: 
 
El Sr. Ricard Plana llegeix la part resolutiva, la qual literalment diu el següent: 
 
“Vista la proposta d’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 redactada per la Comissió d’estudi creada a l’efecte, sota la direcció i 
coordinació de la regidoria d’Urbanisme i Activitats.  
 
Atès que són objecte d’aquesta ordenança, les qüestions següents:  
a) La regulació de l’obertura i activitat de Clubs i Associacions de fumadors de Cànnabis 
i/o d’altres substàncies anàlogues per a consum propi dels socis, segons la definició de la 
Llei 20/85, de 25 de juliol, de prevenció i assistència en matèria de substàncies que 
puguin generar dependència, establint un règim de distàncies entre ells. 
b) Establir un règim de distàncies respecte als emplaçaments protegits, que són els 
establiments o el sòl qualificat de sistema d’equipament educatiu (5b), sanitari - 
assistencial (5c), sòcio - cultural (5d), esportiu (5e), polivalent (5h), o sense ús definit (5a), 
indicats als plànols a escala 1/10000 que s’acompanyen a la present ordenança com 
ANNEX I.  
 
c) Garantir que els locals destinats a local social i punt de trobada dels Clubs Socials i 
Associacions de Cànnabis i/o d’altres substàncies anàlogues reuneixen les condicions 
mínimes necessàries per a evitar tot tipus de molèsties al veïnat. 
 
d) Garantir que els locals destinats a local social i punt de trobada dels Clubs Socials de 
Cànnabis reuneixen les condicions mínimes necessàries de seguretat, salubritat i higiene 
per a les persones usuàries. 
 
e) Garantir que l’activitat sigui desenvolupada per Associacions d’usuaris degudament 
inscrites en els registres públics. 
 
f) Establir les condicions en que s’ha de desenvolupar aquesta activitat.  
 
g) Establir mesures de col·laboració amb l’administració per a la prevenció del consum de 
substàncies que generen dependència. 
 
Atès que l’aprovació de les ordenances municipals és una competència atribuïda al Ple 
de la corporació amb caràcter indelegable, de conformitat amb els articles 22.1d) i 22.4 
de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.  
 
Atès que el procediment d’aprovació de les ordenances locals n’exigeix l’aprovació inicial, 
la submissió a informació pública, la concessió d’audiència als interessats i l’aprovació 
definitiva amb la publicació posterior del text íntegre.  
 
Atès que cal considerar interessats a les associacions titulars de llicències per a 
desenvolupar l’activitat de club de fumadors de cànnabis, així com a les associacions que 
han manifestat la seva voluntat d’iniciar aquesta activitat en El Masnou.  
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Atès que, de conformitat amb el que preveu l’article 47 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
l’aprovació d’aquesta Ordenança només requereix majoria simple.  
 
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. 
 
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.  
 
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 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, així com els plànols que s’acompanyen com annex.  
 
SEGON.- Sotmetre l’expedient a informació pública per termini de trenta dies hàbils, a fi 
que s’hi puguin presentar al·legacions i reclamacions, mitjançant inserció dels anuncis 
corresponents en el Butlletí Oficial de la Província, en el Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya, en un dels mitjans de comunicació escrit diària, en la publicació “El Masnou 
Viu”, en el tauler d’edictes físic i electrònic de l’Ajuntament, i en el portal de transparència 
de la web municipal. L’esmentat termini començarà a comptar des de l’endemà de la 
darrera de les publicacions oficials esmentades. 
 
L’expedient es podrà consultar a la Unitat d’Urbanisme de l’Ajuntament del Masnou, 
situada en el passeig de Prat de la Riba, núm. 1 del Masnou, de dilluns a divendres, de 
8:30 a 14:00 hores, i al portal de transparència de la web municipal (www.elmasnou.cat). 
 
TERCER.- Concedir audiència als interessats, és a dir, a les associacions de fumadors 
de cànnabis legalment implantades en el municipi, i a les associacions que han 
manifestat la seva voluntat d’iniciar aquesta activitat, a l’efecte de presentació 
d’al·legacions i reclamacions, mitjançant la notificació dels presents acords i la tramesa 
d’una còpia del text íntegre de l’Ordenança. El termini d’audiència serà de trenta dies 
hàbils a comptar des del dia següent a la data de recepció de la notificació.  
 
QUART.- 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. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies, senyor Plana. Hi havia, a Comissió Informativa es van presentar una sèrie 
d’esmenes del Grup Socialista. Quedaria alguna esmena per debatre, senyor Suñé? Ens 
ho pot aclarir? 
 
El Sr. Ernest Suñé 
 
Gràcies, senyor alcalde. Abans de començar dir que he mantingut diverses reunions amb 
el Sr. Planas sobre les esmenes, on hem rebut força informació, i aquest fet fa que el 
nostre grup retiri les esmenes 2, 3 i 4, perquè corresponen ja a criteris que l’Ajuntament 
estava aplicant en altres activitats i, per tant, li dóna continuïtat. I la número 8, perquè ja 
queda recollit a la legislació i, per tant, no té cap sentit anar-hi en contra. Per tant, resten 
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vives les esmenes 1, 5, 6, 7, 9, 10, 11 i 12, que no llegiré íntegrament però procediré a fer 
una breu explicació una a una. 
 
A l’esmena 1, que és sobre la imposició d’un limitador de so a les associacions, que és 
una esmena de supressió que creiem que aquesta exigència és especialment severa i no 
està justificada al no tractar-se d’una activitat especialment sorollosa.  
 
L’esmena 5, sobre les distàncies mínimes entre determinats tipus d’espais, que és un 
esmena de modificació on entenem que aquesta delimitació impedeix la ubicació al terme 
municipal al condicionar a uns pocs llocs del municipi.  
 
L’esmena 6, sobre determinats criteris exigits als associats, que és una esmena de 
supressió perquè el nostre Grup entén que als estatuts de l’entitat ja haurien d’estar 
incorporats aquests temes, no és una qüestió que l’Ajuntament hagi de dir en normativa.  
 
L’esmena 7, sobre els horaris de l’activitat, que és una esmena de modificació, perquè 
creiem que és un horari excessivament restrictiu i demanaríem, doncs, que s’ampliés una 
hora més.  
 
Les esmenes 9, 10 i 11, que és modificació infraccions molt greus, greus i lleus, que és 
una esmena de modificació perquè creiem que hi ha una mica de desproporció amb les 
sancions.  
 
I l’esmena número 12, que és canvi de representació en els plànols d’acord amb tots els 
criteris que hem comentat anteriorment.  
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Per part del ponent hi hauria algun aclariment sobre aquestes esmenes? 
 
El Sr. Ricard Plana 
 
Sí, pel que fa a la primera esmena, nosaltres proposaríem afegir en el redactat una 
introducció que digués “en cas d’infracció reiterada del reglament de protecció contra la 
contaminació acústica”. Només en aquest cas, l’Ajuntament podria exigir, si ho 
considerés oportú, la instal·lació d’un limitador, etc. 
 
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 o algunes possibilitats interessants, que per 
falta de temps, bàsicament, no 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 preveuríem tot el que sigui millorar el que en aquest moment 
tenim.  
 
L’esmena número 6, aquí, és veritat que teníem el punt 3 i el punt 4, que d’alguna manera 
entenem que és correcte el fons del que diu, però que la seva redacció ens deixava a 
l’aire la concreció. En tot cas, proposaríem substituir el 3 i el 4, per un nou punt que seria 
“els estatuts de l’associació hauran de preveure l’existència d’un llibre d’altes i baixes de 
socis, l’aval d’un membre de l’entitat per als nous socis, així com un període de carència 
de 15 dies des de la seva adscripció a l’associació”.  
 
Pel que fa a l’esmena número 7, que feia referència als horaris d’obertura, nosaltres el 
que aquí proposaríem seria el següent. Mantenir la primera fase, que és aquests 
establiments no podran obrir abans de les 11 h, proposaríem que l’hora límit d’accés al 
local sigui de diumenge a dijous a les 23 h i els divendres i dissabtes a les 24 h. Però 
l’hora límit de tancament del local sigui de diumenge a dijous les 24 h i de divendres a 
dissabte a la 1 h del dia següent.  
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Pel que fa a l’esmena 9, en principi estaríem d’acord, em sembla correcta. L’esmena 10 
també hi estem d’acord, no hi veiem cap problema. Amb l’esmena 11 també hi estaríem 
d’acord i l’esmena 12 hi ha, dels tres punts, el primer: adequació del plànol, quedaria, 
diguem, vinculat al fet que durant aquest període d’exposició pública realment hi hagués 
una proposta que realment es derivés de la proposta la possibilitat o la necessitat de 
modificar el plànol. La segona modificació de la llegenda del plànol que posava centre de 
cànnabis existents creiem que afecta la consulta, el més correcta seria “entitats legalment 
implantades”. Quant a l’altre, la incorporació de tots els centres de cànnabis existents, 
home, els centres de cànnabis existents, tal com legalment ho tenim entès, es referiria a 
les entitats legalment implantades. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Senyor Suñé 
 
El Sr. Ernest Suñé 
 
Gràcies, senyor alcalde. A veure, acceptem les esmenes proposades, les que han 
acceptat i les transversals. Em sap greu que la de les distàncies, per la pressa, no s’hagi 
pogut consensuar. Entenem que hi ha una bona voluntat si en el període de tramitació 
pública, d’audiència pública alguna entitat presenta esmenes, doncs, se li serien 
estudiades i acceptades si anéssim en aquesta línia. En tot cas, el nostre grup, doncs, 
votarà a favor, això ens impedirà presentar al·legacions i, per tant, no serem pas 
nosaltres qui ho farà, però si alguna de les persones interessades va en aquesta línia, 
doncs, nosaltres ja haurem complert sabent que van ser escoltades. Per tant, ja els 
avanço que el nostre vot serà favorable. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies, per tant no passaríem a votar ara cap esmena. Ara obriríem torn de 
paraules per part dels grups municipals. Senyor De las Heras. 
 
El Sr. Federico de las Heras 
 
Bona nit i gràcies senyor alcalde. Bé, a nosaltres se’ns fa difícil aprovar un reglament o 
ordenança que reguli el consum de cànnabis. Se’ns fa difícil en tant que no fa gaires 
mesos alguns de nosaltres, qui sigui, pares, doncs segurament han assistit a les classes 
o a les formacions que dóna el Projecte Home a les diferents escoles del municipi.  
 
Trobem que no són coses compatibles, sinó que són coses incompatibles, per una banda 
als infants els estem ensenyant uns valors per no caure precisament en el que són les 
drogues i, per altra banda, estem obrint una porta al municipi a diferents punts de consum 
que, no ens enganyem, són punts de consum, són punts d’afluència i són punts de rèplica 
i per aquí es comença. Potser de les drogues podem parlar-ne llarg. Jo podria parlar molt 
llarg, perquè jo en sóc un gran afectat, per les drogoaddiccions. No en primera persona 
però sí amb danys col·laterals i ho conec molt bé des de fa molts anys. I conec les seves 
conseqüències i conec molt bé els seus orígens. I jo penso que el discurs ha de ser un 
altre per part del municipalisme, per part de la Generalitat, per part de l’Estat. És assumir-
ho o no assumir-ho, o ho legalitzem o no ho legalitzem, però obrir petites portes és un 
mal exemple.  
 
Per altra banda, hi poden haver una sèrie de conseqüències amb aquests clubs de 
consumidors de cànnabis. Aquí es plantegen des de motius terapèutics, rars, petits i 
estranys. Hi ha molta terapèutica alternativa al que són els consums d’opiacis, però 
també hi ha conseqüències dels abusos, de les intoxicacions i de la gent que no pugui 
assimilar el consum de certes drogues. Conseqüències que no queden regulades en 
aquest reglament. Conseqüències que, per a una persona d’aquestes que tingui una forta 
intoxicació, com pot ser perfectament el cas i agafi un cotxe al mig del municipi. De qui 
serà la responsabilitat? D’ell? O d’aquest Ajuntament que ho ha promocionat? Jo penso 
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que aquí estem entrant en un terreny molt perillós. Aquests temes plantegen molts 
interrogants i crec que la regulació d’una ordenança per facilitar els punts de consum de 
cànnabis penso que és un greu error. Igual que hi ha mocions que es declaren municipis 
lliures de tantes coses, com glifosats, que són coses que no coneixem, crec que es 
presenta alguna moció en aquest mateix Ple, doncs podríem fer el mateix i declarar 
aquest municipi lliure de drogues i començar, doncs, amb un exercici més curós de tot 
aquest tema. Gràcies 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Per part del Grup Socialista? Senyor Ernest Suñé. 
 
El Sr. Ernest Suñé 
 
Som els primers a entendre que cal regular aquesta activitat igual que altres que ja es 
van fer en el seu dia. L’esforç del Govern i dels tècnics implicats ha donat lloc a una bona 
ordenança que, sens dubte, millora molt amb les esmenes presentades pel nostre Grup. 
Per aquest motiu, els avancem que el nostre posicionament serà a favor de l’Ordenança 
agraint l’esforç dels regidors i les regidores que s’han implicat per escoltar i atendre les 
nostres demandes.  
 
Respecte a la intervenció del senyor De las Heras, jo crec que està carregat de raons, és 
a dir, no seré pas jo qui li tregui la raó d’allò que ha dit, però sí que l’encoratjo que 
aquesta reflexió que ha fet la traslladi a altres tipus d’entitats, a altres tipus d’establiments 
i a altres tipus d’elements que són susceptibles de crear addicció, comencem pels bars, 
per la venda d’alcohol. Jo crec que no podem ser tant exigents amb un determinat tipus 
d’element que genera addicció, no ho dubto, i deixar altres de banda. Jo crec que el 
Projecte Home és una entitat que fa una tasca encomiable, l’Ajuntament hi participa i 
col·labora i, per tant, s’ha d’entendre. I jo crec que aprofitaria i li preguntaria als senyors 
de Projecte Home i senyores del projecte home què en pensen, de l’alcohol, i els ho 
explicaran. És el pont per a altres substàncies, els primers que volen eliminar l’alcohol 
són totes les persones que participen al Projecte Home. Ho dic perquè a vegades ens 
quedem amb el titular de la droga, el haixix, quan n’hi ha altres que estan a l’abast de 
tothom, en edats molt immadures i jo crec que valdria la pena tenir-ho present. Aquests 
espais és el mal menor, sincerament, el mal menor. Gràcies 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies, senyor Suñé. Senyora Crespo 
 
La Sra. Elena Crespo 
 
Gràcies, senyor alcalde. Bona nit a tothom. Nosaltres anunciem el nostre vot positiu i 
voldríem també felicitar el Govern per donar resposta a una realitat que fins ara estava en 
una situació alegal al nostre poble i, per tant, entenem que calia regular i els encoratgem 
per treballar en aquest tema, per mantenir aquest difícil equilibri que s’ha fet palès en el 
petit debat que han tingut els companys d’altres grups municipals. Aquest difícil equilibri 
entre el que és la llei, el que és la norma, entre la salut pública i entre els drets civils. 
Gràcies 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Per part de la CUP? Per part de Ciutadans? Per part del ponent algun 
aclariment? 
 
El Sr. Ricard Plana 
 
Sí, només la intervenció del regidor del PP, al fer referència al cotxe, crec que ja ho ha dit 
també el senyor Suñé, és extensible a qualsevol bar, restaurant, etc., tothom pot agafar 
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un cotxe també amb un consum d’alcohol i tampoc parlem exactament de suprimir tots 
els bars o tots els restaurants. Jo crec que estic d’acord amb ell que és un tema difícil, 
però els temes difícils no vol dir que no hi siguin i tampoc tinc molt clar jo si haurien de ser 
els ajuntaments els que hauríem d’estar regulant això, però de vegades amagar el cap 
sota l’ala no serveix de res. Llavors, si el problema hi és, doncs, aquí estem nosaltres per 
intentar solucionar-lo o arreglar-lo una miqueta.  
 
He de dir també això del Projecte Home. El projecte home es fa per a l’ESO i aquí estem 
parlant d’uns clubs. Uns clubs que són per a gent major d’edat amb una addicció. Llavors, 
em sembla molt bé que el Projecte Home, precisament, se’ls informi de tots els 
problemes, però aquí estem parlant d’un altre tema, això no ho fomentem, ni l’addicció ni 
res. Són persones que tenen un consum habitual, per les necessitats que sigui, i tenen 
aquesta sortida per poder-ho fer. Per la resta, no ho sé, ha parlat l’Elena de difícil 
equilibri, és veritat, és un tema complex, és d’un difícil equilibri si és que hem aconseguit 
arribar a un petit equilibri. En tot cas, s’ha intentat i, bé, donar les gràcies a tothom per la 
seva participació i perquè crec que entre tots ho hem millorat. Gràcies 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Si els sembla passaríem a la votació.  
 
Resultat: Aprovat per majoria absoluta per 15 vots a favor, 1 vot en contra i 5 vots 
d’abstenció.  
 
Votació 
Els grups municipals d’ERC-AM-MES (6 regidors), CiU (5 regidors), ICV-EUiA-E (2 
regidors), PSC-CP (2 regidors) hi voten a favor. 
 
El Grup Municipal del PP (1 regidor) hi vota en contra. 
 
Els grups municipals de C’s (3 regidors) i CUP-PA (2 regidores) s'abstenen. 
 
13. Conveni de cooperació entre el Consell Comarcal del Maresme i l'Ajuntament 
del Masnou per la compra agregada d'energia elèctrica 
 
El Sr. Joaquim Fàbregas presenta aquest punt tot explicant: 
 
Gràcies, alcalde. El Consell Comarcal del Maresme, en el seu dia, es va plantejar la 
possibilitat d’agregar la demanada de determinats subministraments i serveis del territori 
del Maresme, amb un interès com d’estalvi econòmic i procedimental. El Consell 
Comarcal del Maresme en el seu dia, que va començar amb la compra agregada de 
telefonia, tant fixa com mòbil, ha fet compra agregada d’altres subministraments, com en 
aquest cas l’energia elèctrica. Va començar l’any 2010 i s’hi van adherit els trenta 
municipis de la comarca, entre els quals hi figurava el Masnou. Ara proposem renovar 
aquest conveni i els acords diuen el següent: 
 
El Sr. Joaquim Fàbregas llegeix la part resolutiva, la qual literalment diu el següent: 
 
“Vist que des del Consell Comarcal del Maresme es planteja la possibilitat d’agregar la 
demanda de determinats subministraments i serveis dels municipis del territori del 
Maresme amb un interès comú d’estalvi econòmic i procedimental, 
 
Vist que el Consell Comarcal del Maresme ve realitzant la compra agregada d’energia 
elèctrica dels 30 municipis de la comarca des de l’any 2010 amb els resultats d’estalvis 
significatius, 
 
Atès que els articles 203, 204 i 205 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de 
novembre, per el que s’aprova el text refós la Llei de contractes del sector públic 
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(TRLCSP), reconeix la possibilitat d’acords entres les corporacions locals, per a dur a 
terme sistemes d’adquisició centralitzada. 
 
Atès que la comarca pot exercir les competències que li deleguin o li encarreguin de 
gestionar els municipis, d'acord amb l’article 25.1 del Decret legislatiu 4/2003, de 4 de 
novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei d'organització comarcal de Catalunya. 
 
Atès que l’article 26 de la mateixa Llei assenyala que els consells comarcals han de 
vetllar perquè, en els municipis del seu àmbit territorial, es duguin a terme amb nivells de 
qualitat homogenis els serveis, les activitats i les prestacions que, d'acord amb els articles 
66 i 67 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei 
municipal i de regim local de Catalunya, són de competència local. 
 
Atès que els articles 167 i 175 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel que s'aprova el 
Reglament d'obres, activitats i serveis deis ens locals indiquen que la comarca pot prestar 
serveis de competència municipal en virtut de delegació o conveni. 
 
Atès que l’article 10 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de 
les administracions públiques de Catalunya, preveu que la realització d'activitats de 
caràcter material, tècnic o de serveis de la competència dels òrgans administratius, els 
organismes o les entitats públiques pot ésser encarregada a altres òrgans, organismes o 
entitats públiques de la mateixa administració o d'una altra de diferent, per raons 
d'eficàcia o quan no es tinguin els mitjans tècnics idonis per a dur-la a terme. Així mateix 
l’art. 5 preveu que si l'òrgan, organisme o entitat pública que rep l'encàrrec no pertany a la 
mateixa administració que el fa, l'encàrrec s'ha de formalitzar mitjançant un conveni. 
 
Vist l’informe favorable del cap de la unitat de Manteniment, Serveis Municipals i Medi 
Ambient. 
 
Vist l’informe conjunt d’intervenció i de secretaria. 
 
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: 
 

1. Aprovar l’adhesió al conveni de cooperació entre el Consell Comarcal del 
Maresme i l’Ajuntament del Masnou per a la compra agregada d’energia elèctrica, 
que s’acompanya com a annex al present acord, formant-ne part del mateix a tots 
els efectes legals oportuns. 

 
2. Facultar a l’alcalde per a subscriure l’esmentat conveni a que fa referència el punt 

primer, en representació d’aquesta corporació. 
 

3. Adoptar el compromís de despesa màxima pels següents imports i amb càrrec a 
les següents aplicacions pressupostàries del pressupost 2016 d’energia elèctrica: 

 

Any Org Sub Eco Descripció Inicial 

2016 MS 16500 22100 Electricitat enllumenat públic 296.000,00 € 

2016 MS 23122 22100 Electricitat casal avis 29.500,00 € 

2016 MS 32320 22100 Electricitat escoles infantil i primària 60.000,00 € 

2016 MS 32711 22100 Electricitat equipaments cívics 9.000,00 € 

2016 MS 33310 22100 Electricitat Ca n'Humet 17.000,00 € 

2016 MS 34211 22100 Electricitat Complex Esportiu 126.000,00 € 

2016 MS 34212 22100 Electricitat camps d'esports 17.500,00 € 

2016 MS 43300 22100 Llum Casa del Marquès 17.000,00 € 

2016 MS 92061 22100 Electricitat edificis municipals 121.500,00 € 
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generals 

2016 MS 93310 22100 Llum Edifici Centre 120.000,00 € 

    
Total 813.500,00 € 

 
4. Donar trasllat del present acord al Consell Comarcal del Maresme. 

 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Hi hauria alguna intervenció? Senyora Miras 
 
La Sra. Sandra Miras 
 
Sí, nosaltres ens abstenim perquè creiem que és important no bloquejar la signatura d’un 
conveni que regularitzi l’adquisició d’energia elèctrica al municipi, però afegim, de pas, 
que aquest conveni sembla que no ha estat regularitzat durant els anys: 2012,13,14 i 15, 
és a dir, dins els expedients de consulta dels regidors i regidores hi ha el conveni de la 
compra agregada d'energia només fins al 31 de desembre de 2011 i diu sense possibilitat 
de pròrroga, per tant s'havia d'haver signat un nou conveni, que no hem trobat, almenys, 
no donin aquesta imatge de prepotència i si han de portar aquest punt a l'ordre del dia del 
Ple es podrien molestar a mirar-s’ho tot bé, adjuntar-lo, potser demanant-lo al Consell 
Comarcal? És una idea. Des de la humilitat. 
 
Potser aquest conveni, no es va formalitzar la signatura d'aquest conveni? Parlem d'una 
errada administrativa per part de l'Ajuntament? Per part del Consell Comarcal? Per part 
d'ambdues administracions? Per desídia? Per descuit? És una irregularitat 
administrativa? Malgrat això, al nostre Grup Municipal ens sembla que la compra 
agregada a través del Consell Comarcal feta d’acord només amb criteris d’eficiència de la 
gestió i economia de la despesa pública mostra la visió per part de l’Equip de Govern del 
consistori com a ens purament de gestió. 
 
El fet que la compra d’energia es faci de forma agregada exclou qualsevol empresa 
alternativa a l’oligopoli energètic, doncs el volum de la contractació és tan elevat que 
només poden fer-hi front les grans empreses, com són Endesa o Gas Natural. Ens 
sembla que seria molt més adequat que la compra d’energia tingués en compte altres 
criteris, com són la no contractació amb empreses multinacionals que, gràcies a l’oligopoli 
energètic que han creat durant els anys de crisi, han augmentat els seus beneficis de 
forma obscena mentre no dubtaven a tallar els subministraments a les famílies i llars en 
risc d’exclusió residencial, en cas que no poguessin fet front a les creixents despeses. 
 
Cal tenir en compte que aquestes empreses han augmentat els preus de l’electricitat en 
més d’un 80 % des del 2013, i ho han fet de forma fraudulenta ―tal com ha posat de 
manifest la Comissió Nacional de Mercats i Competència amb les sancions milionàries 
imposades al 2009 i 2015 per pràctiques de càrtel. Ens sembla, per tant, que un 
mecanisme dirigit a l’estalvi a través de la firma d’un contracte que només podrà assumir 
una de les empreses que ha participat activament en la pujada de preus demostra, com a 
mínim, cinisme i, per tant, ens hi oposem. 
 
Al nostre Grup Municipal creiem que l’Equip de Govern hauria d’explorar, de forma 
gradual, altres alternatives per al subministrament elèctric basades no només en criteris 
d’energia renovable i econòmics, sinó també en criteris ètics i socials, considerant la 
contractació amb cooperatives de consum, com ara per exemple Som Energia o GoiEner, 
que no tallen el subministrament a les famílies en risc d’exclusió residencial i que 
participen en la construcció d’un model energètic més just i que trenqui amb l’oligopoli 
existent. Gràcies 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Alguna intervenció més? Per part del ponent algun aclariment? 
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El Sr. Joaquim Fàbregas 
 
Bé, senyora Sandra Miras, de prepotència cap. Aquí, tal com li vaig comentar 
telefònicament, em sembla que va ser abans-d’ahir, en el seu dia l’Ajuntament del 
Masnou va aprovar un conveni que donava cobertura per un any, com vostè ha comentat 
improrrogable. Abans de finalitzar aquest conveni es va fer una segona aprovació d’un 
conveni i aquest sí que era prorrogable, era d’un any, però prorrogable per quatre anys 
més. Malauradament, aquest conveni que va aprovar tant l’Ajuntament del Masnou com 
el Consell Comarcal del Maresme, jo no sé perquè, no era responsable d’aquesta 
regidoria que porto actualment, però tampoc crec que sigui responsabilitat ni del regidor ni 
de ningú en concret, no es va arribar a signar mai. Amb la qual cosa, aquell conveni que 
es va aprovar, diguem-ne que mai ha estat legitimat, per dir-ho d’alguna manera, o ha 
entrar en vigor.  
 
Volia comentar que nosaltres estem delegant la compra d’energia al Consell Comarcal del 
Maresme que, alhora, el Consell Comarcal del Maresme té un conveni amb l’Associació 
Catalana de Municipis i ara actualment és l’Associació Catalana de Municipis qui fa el 
procediment de compra agregada d’energia, no només per als 30 municipis de la 
comarca sinó per un total al voltant de 670 municipis. Que a l’empresa guanyadora se li 
demana que certifiqui que el 100 % de l’energia que subministra a aquests ajuntaments 
que s’adhereixen a la compra agregada sigui verda, sigui provinent de font renovables i 
bé, en definitiva, aquesta compra agregada porta diversos avantatges per als municipis 
que s’hi adhereixen, entre ells, ho ha comentat vostè, un preu més avantatjós per als 
municipis, el fet de garantir que l’energia és provinent de font renovables, tenir un únic 
proveïdor d’energia i, després també, té serveis, diguem-ne, d’atenció al client preferent, 
diguem-ne, tant els ajuntaments com el Consell Comarcal com l’Associació Catalana de 
Municipis en poden gaudir. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Algun aclariment senyora Miras? Molt ràpidament. 
 
La Sra. Sandra Miras 
 
Sí, molt ràpidament. No, volia dir que potser se m’ha malentès, però jo no he volgut dir 
que vostè sigui responsable que no hi hagi aquest conveni signat, però, i no ho és, no és 
que ho pensi, és que no ho és, de responsable, potser vostè. Però sí que és veritat que hi 
ha d’haver algú responsable que se signi un conveni d’adquisició de llum i que aquest 
conveni signat ha d’estar en mans de l’Ajuntament del Masnou, crec jo. Però no vull dir 
que vostè en sigui el responsable. Ara que ho sap sí. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Algun aclariment per tancar el debat? Senyor Joaquim Fàbregas. 
 
El Sr. Joaquim Fàbregas 
 
D’acord, gràcies. No, només per dir que, a veure, aquí el que és important, diguem-ne de 
facto, encara que sigui, s’ha anat prorrogant aquell conveni que era improrrogable i que el 
Consell Comarcal ha seguit comprant l’energia en nom de l’Ajuntament del Masnou, 
malgrat que, certament, hi havia un conveni aprovat, però no signat, i, per tant, no tenien 
vigència.  
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Per tant, si els sembla passaríem a la votació. Vots a favor de la proposta. 
 
Resultat: Aprovat per majoria absoluta per 19 vots a favor i 2 vots d’abstenció.  
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Votació 
Els grups municipals d’ERC-AM-MES (6 regidors), CiU (5 regidors), C’s (3 regidors), ICV-
EUiA-E (2 regidors), PSC-CP (2 regidors) i PP (1 regidor) hi voten a favor. 
 
El Grup Municipal de la CUP-PA (2 regidores) s'abstenen. 
 
14. Inici de l'expedient de fiscalització del contracte de gestió de servei públic, 
concessió administrativa, del servei municipal d'abastament d'aigua potable del 
Masnou 
 
El Sr. Romà López presenta aquest punt tot explicant: 
 
Gràcies, bona nit a tothom. Donades les implicacions que té un contracte a tants anys de 
termini i el temps transcorregut des de els seus inicis, ja que el contracte és de data de 26 
d’octubre de 1972, que es va signar per trenta anys i es va prorrogar el 21 de gener de 
1999 fins al 2022. Es va sol·licitar a la Diputació de Barcelona un ajut tècnic per 
realització d’una auditoria de servei de proveïment d’aigua potable. Els principals 
objectius de l’auditoria eren conèixer l’estat econòmic actual de la concessió, import del 
fons de reversió i si les tarifes són ajustades a les despeses reals. Es va concedir l’ajuda 
demanada, s’ha realitzat durant el 2015 l’auditoria i s’ha entregat el 31 de desembre de 
2015 a l’Ajuntament. En aquesta auditoria s’estudia principalment la documentació 
contractual i els estudis de tarifes dels darrers anys i s’ha contestat la correcta adequació 
de la gestió del servei amb el contingut dels plecs de condicions que van regir la 
contractació i amb l’oferta que en el seu moment va presentar la concessionària. En virtut 
de tot l’exposat i vist el dictamen favorable de la comissió informativa es proposa al Ple 
de la corporació l’adopció dels següents acords: 
 
El Sr. Romà López llegeix la part resolutiva, la qual literalment diu el següent: 
 
“Relació de fets: 
 

1. En la sessió de Ple de l’Ajuntament de 26 d’octubre de 1972, es va adjudicar el 
contracte definitiu d’abastament d’aigua potable a l’empresa Societat Regional de 
Abastament d’Aigües, s.a. ( en endavant, SOREA) per un termini de 30 anys. 

 
2. En data 21 de gener de 1999, el Ple de la Corporació va aprovar una pròrroga del 

contracte per a la gestió del servei municipal d’aigua potable fins al 26 d’octubre 
de 2022, a fi de d’assolir l’amortització i reversió de les aportacions efectuades pel 
concessionari per a la renovació i millora de les instal·lacions del servei de la part 
alta del nucli antic i garantir l’equilibri econòmic de la concessió. 

 
3. Donades les implicacions que té un contracte a tant llarg termini i el temps 

transcorregut des dels seus inicis, en data 10 de març de 2015 es va sol·licitar a 
través del Catàleg de serveis 2015 de la Diputació de Barcelona un ajut tècnic per 
a la realització d’una auditoria del servei de proveïment d’aigua potable. Els 
principals objectius de l’auditoria eren conèixer l’estat econòmic actual de la 
concessió, l’import del fons de reversió i si les tarifes són ajustades a les 
despeses reals. En data 22 de maig de 2015 la Diputació de Barcelona va estimar 
l’ajut. L’auditoria s’ha desenvolupat durant el 2015 i s’ha lliurat a aquest 
Ajuntament a través d’instància número 12226 en data 30 de desembre de 2015. 

 
4. En aquesta auditoria s’ha estudiat principalment la documentació contractual i els 

estudis de tarifes dels darrers anys i s’ha contrastat la correcta adequació de la 
gestió del servei amb el contingut dels plecs de condicions que van regir la 
contractació i amb l’oferta que en el seu moment va presentar la concessionària. 
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5. La tècnica de Medi Ambient ha emès un informe en el qual proposa iniciar un 
expedient de fiscalització d’aquest contracte, sol·licitant una auditoria externa per 
fiscalitzar les modificacions que es produeixin en el servei que gestionen. 

 
6. Vist l’informe de secretaria que s’adjunta en aquest expedient. 

 
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: 
 
1. Iniciar un expedient de fiscalització del contracte de gestió de servei públic, concessió 

administrativa, del servei municipal d’abastament d’aigua potable del Masnou, en 
base a l’auditoria realitzada per SB Ambiaudit, SL, en el marc d’una sol·licitud 
d’assistència d’aquest Ajuntament a la Diputació de Barcelona. 
 

2. Atorgar un termini d’ audiència a SOREA de trenta dies hàbils a comptar des de 
l’endemà de la notificació del present acord, per tal que pugui exposar el consideri 
adient en la defensa dels seus drets i interessos. 
 

3. Sol·licitar a SOREA la realització d’una auditoria externa al seu càrrec amb caràcter 
anual a partir de l’exercici 2016, per fiscalitzar la gestió del servei d’abastament 
d’aigua potable. L’empresa que realitzi l’auditoria serà escollida per l’Ajuntament del 
Masnou. 

 
4. Notificar d’aquest acord a SOREA, adjuntant una còpia de l’auditoria realitzada per SB 

Ambiaudit, SL.” 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies, senyor López. Hi hauria alguna intervenció? Senyor Suñé 
 
El Sr. Ernest Suñé 
 
Gràcies, senyor alcalde. Volem felicitar el Govern per la iniciativa de l’auditoria, que ha 
detectat tot un seguit d’anomalies en la gestió de l’aigua per part de SOREA 
quantificables en molts milers d’euros, i que van des dels gairebé 400.000 € de sobrecost 
en personal dels anys analitzats, que no és pas tot el període, imputacions de despeses i 
sobrecostos en manteniment, conservació i tractament quantificades en uns 20.000 € 
anuals aplicables a la majoria d’exercicis; gestions i tramitació d’obres opaques i sense 
control possible, etc. 
 
El nostre Grup creu que, a més de l’expedient de fiscalització, cal obrir immediatament 
expedient sancionador per reiteració de faltes molt greus a la concessionària, revertir la 
concessió de forma immediata, no esperar fins a l’any 2022 i recuperar així els gairebé 2 
milions d’euros del fons de reversió i els interessos acumulats i poder prestar el servei 
directament per l’Ajuntament. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies, senyor Suñé. Senyor Màxim Fàbregas 
 
El Sr. Màxim Fàbregas 
 
Sí, nosaltres també, volem felicitar al Govern per la iniciativa, sense que serveixi de 
precedent, i també per contrastar amb l’actuació que té el Govern respecte a les nostres 
propostes. Creiem que s’ha fet una bona feina i creiem també que és interessant 
esmentar que, una vegada s’han aclarit els dubtes que vàrem manifestar a la Comissió 
Informativa respecte a l’auditoria de l’any 2016, també es faria. Pensem que el vot del 
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nostre Grup ha de ser a favor. Tot i que pensem que les reflexions que ha fet el regidor 
que m’ha precedit en l’ús de la paraula són molt interessants. Nosaltres no demanaríem 
l’obertura de l’expedient, ni la reversió del servei de manera immediata, però sí que 
demanaríem que, de la mateixa forma que s’ha demanat suport a la Diputació per fer 
l’auditoria, demanar suport a la Diputació per saber quines són les accions que 
l’Ajuntament pot emprendre en virtut del resultat d’aquesta auditoria que fa la Diputació 
de l’any 2015. Gràcies  
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Per part de la CUP, senyora Miras 
 
La Sra. Sandra Miras 
 
Sí, ja avancem que votarem a favor, però volem dir que l'aigua és vida i ha de ser un dret, 
no un bé de consum ni estar condicionat a la capacitat de pagament de les persones, 
aquest pensem que ha de ser el punt de partida del Govern municipal. Ens satisfà 
immensament que l'Ajuntament ―i també que no es senti precedent això―, hagi 
encarregat una auditoria i que, fruit d'aquesta, com ja ens temíem, haurem d'iniciar un 
expedient de fiscalització del contracte amb Sorea.  
 
Ja era hora, ja era hora. Habitualment, la gestió privada d'aquests serveis és de caràcter 
lucratiu, opac i elitista, amb costos sobredimensionats, incompliments de contracte, 
postergació d'inversions, increment del cost, mala qualitat, informació restringida per tal 
d'assegurar-se el control del servei, limitació de la participació i amb la màxima prioritat de 
mantenir el contracte, no la prestació del servei com a prioritat; en canvi, si el servei és 
públic, no és lucratiu, és transparent, és participatiu, l'objectiu principal és donar el servei, 
no hi ha IVA, pots reinvertir els beneficis, hi ha un seguiment del servei, una coincidència 
d'interessos, motivació, proximitat i, sobretot, les persones deixem de ser una font de 
rendiment econòmic i passem a ser l'objectiu del servei en si. Per això, ja que s'hi han 
posat, els preguem que valorin els costos de tenir el servei privatitzat, sumin el cost que 
ha tingut i els de fer la gestió directa, i dins dels costos de tenir el servei privatitzat, sumin 
el cost que ha tingut i té el fet de no haver destinat recursos per fer el seguiment per part 
de l'Ajuntament d'aquests contractes. Facin un estudi de viabilitat i triïn prestadora del 
servei segons les diferents fórmules que hi ha, vagin de cara a gestionar un servei públic 
des de l'espai públic, amb criteris públics, transparents i democràtics i segur que se 
sentiran molt satisfets. La nostra intenció és municipalitzar el servei d'aigua i augmentar 
d'aquesta manera la qualitat del servei i la transparència, aprofitem també per dir-los que 
és una anomalia que la gestió del servei sigui privada i que en aquesta lluita estem d'un 
costat o estem de l'altre. Gràcies. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Per part de Ciutadans alguna intervenció? Per part del ponent, senyor 
López. 
 
El Sr. Romà López 
 
Sí, gràcies, bona nit un altre cop. Jo volia comentar en primer terme a l’Ernest Suñé, li 
volia dir que les conclusions de l’informe d’auditoria són provisionals, per tant ara el que 
hem de fer és donar trasllat d’aquest informe i, bé, tenim que deixa que l’empresa faci les 
seves al·legacions i defensi els seus drets i els seus interessos i aleshores nosaltres 
podem fer amb aquesta documentació que porti amb les seves al·legacions, un informe 
final. I a partir d’aquí podrem veure què és el que ha passat.  
 
Lligant-ho també amb el que ha comentat el company Màxim Fàbregas, li volia comentar 
que ja hem demanat l’ajuda a la Diputació, perquè ens assignin la mateixa empresa que 
ha fet l’auditoria perquè pugui fer el seguiment d’aquestes al·legacions i documentació 
que porti SOREA.  
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Finalment, li volia comentar a les companyes de la CUP, que entenc el que comenten de 
la municipalització del servei d’aigua, però és una opció un cop acabi la concessió i, per 
tant, com una altra opció s’haurà d’estudiar i s’acabarà de fer el que creiem que sigui més 
favorable per als ciutadans del Masnou. Bé, finalment vull agrair a tots els grups 
municipals que votin a favor. Gràcies. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies, senyor López. Alguna precisió senyor Suñé? Ràpidament. 
 
El Sr. Ernest Suñé 
 
Sí molt breu, és a dir, el que nosaltres demanem no és incompatible, l’obertura d’un 
expedient en aquest cas per presumptes irregularitats també exigiria la presentació i 
donaria peu al fet que l’empresa presentés al·legacions. Però, a més a més, ja estaria 
iniciat el procediment perquè en cas que aquestes fossin veritablement el que diu 
l’auditoria i s’haguessin passat, ara l’Ajuntament ja tindria la força per actuar amb 
conseqüència. El que demanem nosaltres és guanyar temps, no esperar a que presentin 
al·legacions per després obrir l’expedient i tornar a presentar-les. És qüestió de termini 
perquè creiem que hi ha un incompliment flagrant pel que diu l’auditoria i nosaltres 
entenem que, vist això, només queda la reversió del servei. Gràcies. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies, senyor Suñé. Senyora Miras. 
 
La Sra. Sandra Miras 
 
Sí, nosaltres volíem aclarir una cosa. La reversió d’aquest servei es pot fer al 2022 quan 
acabi el contracte, però també es pot fer abans. Hi ha ciutats tan importants com Atlanta, 

París, Berlín, Buenos Aires i Johannesburg, ciutats importantíssimes que ho han fet. No 

cal esperar, perquè hi ha fórmules possibles. No cal esperar que acabi el contracte amb 
aquesta empresa. Gràcies. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Alguna precisió senyor Romà? 
 
El Sr. Romà López 
 
Sí, si us plau, gràcies. Li volia comentar al senyor Suñé que no podem obrir un expedient 
sancionador sense haver donat part a l’altra part, ja que no tenim documentació, tota la 
documentació que necessitem i que ens aportarà. I necessitem saber les al·legacions 
perquè pugui defensar els seus interessos abans d’obrir un expedient sancionador. 
Gràcies. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies, senyor López. Si els sembla, doncs, passaríem a la votació d’aquest punt. 
El senyor secretari vol fer una precisió d’un error de transcripció d’un punt. 
 
El Sr. Secretari 
 
Sí, perdoneu, és que hem detectat un petit error. En el punt tercer, relatiu a l’auditoria 
externa, on es diu per fiscalitzar les modificacions que es produeixin, ha de dir per 
fiscalitzar la gestió del servei d’abastament d’aigua potable. 
 
L’esmena ha quedat incorporada a la proposta. 
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El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies, doncs si els sembla passaríem a la votació. 
 
Resultat: Aprovat per unanimitat absoluta per 21 vots a favor. 
 
Votació 
Els grups municipals d’ERC-AM-MES (6 regidors), CiU (5 regidors), C’s (3 regidors), 
CUP-PA (2 regidores), ICV-EUiA-E (2 regidors), PSC-CP (2 regidors) i PP (1 regidor) hi 
voten a favor. 
 
15. Contesta de l'Equip de Govern als suggeriments i les preguntes de la sessió 
anterior 
 
El Sr. Jordi Matas 
 
Tinc una resposta pendent al senyor Federico de las Heras, referent a l’ampliació i millora 
de les zones d’espais saludables al Masnou. En aquest sentit, el PAM, nosaltres tenim 
apuntat el punt número 82, noves àrees esportives a l’aire lliure, entre elles, doncs, tenim 
pensat els esports a aquests espais. Però no sols jo sinó també hi haurà la part que és 
millora de les que hi ha. Però tot això ho anirem fent en els propers anys, no li puc dir ara 
el calendari, tanquem primer les obres que tenim i després posar-nos amb aquest tema. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Alguna resposta més? Senyora Folch. 
 
La Sra. Sílvia Folch 
 
Sí, només per donar una resposta al company Avilés que va fer la següent pregunta: 
quant si a a la carpeta del regidor hi podíem penjar els projectes executius de 
determinades obres per anar-les revisant i tal. Vam consultat amb els departaments i em 
comenten que a la carpeta regidor es pengen tots els expedients que figuren a l’ordre del 
dia, tant de comissions com del Ple. I en aquests expedients es poden consultar tots els 
documents electrònics associats a aquestes matèries, així com altra informació 
accessòria. Els documents que corresponen a projectes executius que estan en marxa i 
que cal, doncs, la seva revisió i que encara no formen part d’aquests expedients, el que 
se sol fer és que s’envia un enllaç, perquè és cert que aquests documents pesen molt i no 
poden formar part del BPM. I el que e es fa en aquests casos és enviar un enllaç per la 
seva descàrrega, ja que ocupen massa espai dintre de la carpeta del regidor. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Doncs, per tant, si els sembla obriríem el torn de precs i preguntes per 
part dels regidors.  
 
16. Suggeriments i preguntes adreçats a l'Equip de Govern 
 
El Sr. Federico de las Heras 
 
Gràcies, senyor alcalde. Tinc una pregunta, bé, un suggeriment que és sobre la bandera 
del municipi, senyor alcalde. Li ho recordo, com li ho recordo a cada ple. Més que res per 
recordar-li novament més que res perquè no pugui al·legar algun dia desconeixement que 
està incomplint la llei. Jo li recordo de bon rotllo, perquè la llei s’ha de complir i les 
banderes s’han de posar, s’han de complir totes les lleis, ens agradin o no. Perquè les 
lleis representen els interessos comuns de tots i incomplir-les vulnera els drets de tots. Li 
recordo des d’aquest punt de vista per si algun dia ha de defensar la seva postura, que 
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no digui que ningú li ho va recordar. Cada Ple li estic recordant com un primer punt de 
l’ordre de preguntes. Dit això, passo al segon punt. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies pel seu recordatori. 
 
El Sr. Federico de las Heras 
 
Faltaria més. Una pregunta que em va fer un veí i jo crec que ho hem tractat aquí però no 
ho recordo, em va preguntar l’asfaltat a la zona del camp de futbol d’Ocata. Tota aquella 
zona, si hi havia, per quan estava previst l’obra o per quan té la intenció el Govern de dur-
la a terme.  
 
Una altra pregunta més sobre la sonorització de semàfors per a cecs. Jo crec que no n’hi 
ha al municipi o no em consten, no els conec. M’han preguntat que hi ha zones que 
potser farien falta posar sonoritzacions per a cecs, atès que tenim persones cegues aquí 
al municipi. És per preguntar a qui li correspongui, si tenen previst fer alguna acció total o 
parcial i en quin termini si es farà.  
 
Després, respecte dels contenidors nous que s’han instal·lat, que estan posant aquests 
dies, no sé si s’ha acabat ja de posar-los a tot el municipi. És clar, els contenidors es van 
posar amb una intencionalitat d’augmentar de forma substancial el que és el reciclatge, 
seria interessant en aquesta primera fase ara que ja estan tots, sembla que posats 
després que el contracte de CLD ha posat en marxa, que ens passin als regidors un 
seguiment mensual de si estem incrementant realment o no i si s’estan fent les 
campanyes que tocaven, també, per augmentar el reciclatge, crec que era per part de 
l’empresa adjudicatària. Havia de fer unes campanyes informatives, etc. És per valorar-
ho, sobretot ara amb aquests tres, sis primers mesos a veure com està funcionant. 
 
Respecte, després, a la publicació a la pàgina de l’Ajuntament, volia preguntar com 
funcionen i quina inscripció tenen les activitats programades per a joves de Setmana 
Santa, l’esquí, pàdel surf i croquetes de teatre, posava, no sé el que és això ja m’ho 
explicaran.  
 
Més que res preguntar quina inscripció té, quanta gent s’apunta per a aquestes activitats, 
per conèixer-ho, perquè ho desconeixia no m’hi havia fixat altres anys. 
 
Després hi ha un tema que no sé si es voldrà tornar a parlar o no. És la parada del taxi a 
l’estació del Masnou. La parada del taxi està a l’altra banda de l’estació i continua sent 
tan incòmode com des del primer dia que es va posar. Jo penso que valdria la pena 
donar-li un parell de voltes i intentar, intentar posar el taxi cap a la banda de la carretera 
nacional. Ja sé que en el seu dia es va parlar en aquest Ple, sé que era complicat perquè 
hi havia un tema que era RENFE i, a més, jo no sé si hi hauria alguna opció a qui li 
pertoqui, donar-li una altra volta, perquè realment on està compleix el servei, però 
compleix un servei bastant ajustat, seria més desitjable tornar a replantejar-lo i si tenim 
una opció de negociació amb RENFE o amb qui sigui, mirar de tornar a posar el taxi a la 
banda de l’estació del Masnou dins de la zona de carretera. És la zona molt més lògica 
per als usuaris. Gràcies. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Senyora González 
 
La Sra. Mònica González 
 
Bona nit a tothom. Gràcies, senyor alcalde. Només tenia un recordatori. En aquest cas 
per a l’àrea de comunitat i persones. Vaig enviar un correu electrònic fa uns quinze dies a 
la senyora Condeminas, referent adjuntant una demanda d’informació sobre temes 
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socials transcorreguts durant el 2015. Si vol li torno a donar nota de les preguntes que 
vaig fer en el correu, que són:  
 

 Quantes factures de llum, aigua i gas es van pagar durant el 2015 al Masnou?  

 Quants diners va destinar l’Ajuntament al pagament d’aquestes factures?  

 El projecte o actuacions que des de l’Ajuntament s’ha posat en marxa relacionat 
amb la pobresa energètica?  

 I després tres preguntes més sobre el tema d’habitatge, que era, una aproximació 
de quantes famílies tenen la necessitat d’habitatge social al Masnou?  

 Si s’han rebut pisos socials des de l’Agència d’Habitatge de Catalunya per a 
famílies en risc d’exclusió social?  

 I com a última pregunta, si han rebut instruccions com a Ajuntament per tal 
d’aplicar la Llei 24/2015 del 29 de juliol de mesures urgents per afrontar 
l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i pobresa energètica?  

 
Aquest correu li vaig enviar el dia 26 de febrer en tot cas, doncs, espero la seva resposta. 
Gràcies 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies, senyora González. Senyor Suñé. 
 
El Sr. Ernest Suñé 
 
Gràcies, senyor alcalde. Tenia pensat demanar còpia de tretze dels decrets que hem 
aprovat o que s’ha donat compte avui en aquest plenari. Els vaig avançar via correu 
electrònic a la secretaria i he de dir que ja disposo de la còpia dels decrets, gràcies a 
l’efectivitat de l’equip de Secretaria, cosa que vull deixar palesa. La seva lectura m’ha 
aclarit molts dubtes que tenia, però també me n’ha generat algun altre i, per tant, els 
demanaria la relació de crèdit incobrables, 15054 del Decret 361 i la documentació de 
l’adjudicació de la reordenació de Joan Carles I, del Decret 431. 
 
A la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, de dijous passat, es van aprovar dos 
programes complementaris. El primer relacionat amb el foment de l’ocupació i de suport a 
la integració social que es divideix en dues línies, una de suport integral al foment de 
l’ocupació i l’altra de suport a l’ocupació de col·lectius en risc d’exclusió i de reforç als 
serveis socials municipals. I el segon correspon al finançament de les llars d’infants per al 
curs 2014-2015 en el marc del Pla de Xarxa de Governs Locals 2016-2019.  
 
Ambdós programes són fruit de la negociació del Grup Socialista amb l’Equip de Govern 
de la Diputació de Barcelona. Al primer programa, el d’ocupació, hi destina per al Masnou 
198.908,87 €, mentre que al segon programa hi destina 35.787,68 €, per a les llars 
d’infants. Com que estem segurs que el Govern ja està treballant per presentar propostes 
i actuacions, demanaríem conèixer-les per fer suggeriments de millora abans que siguin 
traslladades a la Diputació de Barcelona.  
 
Repassant l’acta de la sessió plenària del 22 d’octubre que avui hem aprovat, m’han 
vingut a la memòria els acords signats entre l’Equip de Govern i el nostre Grup en els 
pressupostos. I aprofitaríem per reclamar una reunió per avaluar el grau de compliment i 
evolució dels compromisos adquirits. Precisament, els recordem que en el punt cinquè 
deia, i llegeixo literalment, “incorporar la realització d’una arbreda en memòria de les 
persones desaparegudes per motius polítics durant la dictadura militar a l’argentina, el 
projecte d’usos i espais del Parc Vallmora”. Ara que sabem que el tema de Vallmora està 
de nou encaminat, aprofitem, doncs, per demanar si amb els canvis ha estat ja 
incorporada l’acció acordada al projecte d’usos i la previsió de la seva creació i, si no està 
incorporada, en quin termini se’n preveu la incorporació.  
 
En aquest sentit, reclamem, també, una reunió del Govern amb el col·lectiu argentí del 
Masnou, a la qual evidentment ens agradaria ser convidats, ja que hi ha la possibilitat que 
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la senyora Estela Carloto, presidenta de las abuelas y madres de la plaza de mayo, vingui 
a Espanya properament i seria molt bo fer coincidir, si més no, algun tipus d’actuació amb 
la creació d’aquest espai i la seva presència, si fos possible. 
 
Avui mateix, hem tingut coneixement que una plataforma denominada “afectats per la 
crisi” està convocant persones afectades per desnonaments i talls d’aigua i llum a 
Vienesos els dilluns, 4 i 18 d’abril, 2 i 16 de maig, 6 i 20 de juny, i 4 i 8 de juliol de 18 a 21 
hores. Ja ens va bé que s’informi la ciutadania dels seus drets, però no ens agradaria que 
al darrere hi hagués algú amb voluntat d’aprofitar-se de persones i situacions 
desesperades. Per això, volíem saber si en tenen coneixement, si ha autoritzat 
l’esdeveniment l’Ajuntament, i si es tracta d’una entitat amb plenes garanties. No oblidem 
que aquesta mateixa informació, i més, es dóna ja per l’Ajuntament, sí que caldria veure 
si podem col·laborar plegats amb aquesta entitat o si li haurem de frenar els peus. Moltes 
gràcies. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies, senyor Suñé. Senyora Crespo 
 
La Sra. Elena Crespo 
 
Gràcies, senyor alcalde. Bona nit a tothom de nou. Avui les preguntes per a la regidora de 
Joventut, la senyora Tallada. Ens hem assabentat del conveni que ha signat el Consell 
Comarcal del Maresme amb l’Ajuntament, per oferir el servei d’assessoria de mobilitat 
internacional per joves. Voldríem saber, doncs, perquè no s’ha fet difusió d’aquest nou 
servei, que és per a tot el jovent del poble, ja que sabem que el conveni és operatiu i, fins 
i tot, ja té un horari d’atenció al públic, és els dilluns a la tarda.  
 
D’altra banda, també una consulta sobre l’àmbit de polítiques de joventut. El Govern 
d’Espanya, ha distribuït una enorme quantitat de fons, fons que vénen de la Unió Europea 
per intentar activar la inserció juvenil, ja que tenim un atur juvenil de més del 56 % en un 
programa marc que es diu garantia juvenil. Voldríem saber quina és l’activitat d’aquest 
programa marc aquí, al Masnou, qui la gestiona i, en el cas de tenir presència d’aquest 
programa en el poble, quants joves masnovins i masnovines han estat atesos. 
 
Al regidor de Paisatge, voldríem saber quin és el tipus d’accions que realitza la regidoria 
de paisatge per evitar plagues d’insectes dins de recintes privats, però amb concurrència 
pública. Parlo directament de les escoles, sabem que hi ha moltes escoles que tenen 
arbrat en les seves instal·lacions i que hi ha alguns problemes de plagues i no sabem 
quina és la competència municipal en aquest àmbit. Si l’Ajuntament actua de facto o fa 
algun requeriment als centres perquè facin els tractaments fitosanitaris corresponents. 
 
Un tema de manteniment també per al senyor Fàbregas, voldríem conèixer el motiu pel 
qual s’han pintat i s’han deixat a mitges molts dels passos de vianants del carrer Silveri 
Fàbregas i el carrer Múrcia. Perquè estan pintats de nou, però tenen doncs dues ratlles 
pintades i les altres no, voldríem saber-ne els motius. Gràcies. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies, senyora Crespo. Senyor Màxim Fàbregas. 
 
Es copien literalment les preguntes lliurades al senyor secretari, de les quals el senyor 
Màxim Fàbregas només llegeix les números 1, 2 i 5. 
 
El Sr. Màxim Fàbregas 
 
Gràcies senyor alcalde.  
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1. El passat 24 de setembre, el Ple de l’Ajuntament va aprovar, per unanimitat, una moció 
de suport a l’acollida de població refugiada víctima dels conflictes armats a la 
Mediterrània. Deu dels quinze acords d’aquesta moció obligaven el Govern municipal a 
realitzar un seguit d’actuacions en suport a l’acollida de la població refugiada. Passats 6 
mesos des de l’aprovació de la moció creiem que ha arribat el moment que el Govern faci 
balanç de la tasca efectuada i, per això, preguntem al Govern quines han estat les 
actuacions que ha realitzat per donar compliment a tots i cadascun dels acords continguts 
a la moció aprovada, entre els quals, vull recordar, s’incloïa l’obertura d’un compte corrent 
solidari, que es podria nodrir de les aportacions dels grups municipals i de la ciutadania 
del Masnou per col·laborar amb les despeses que generin les mesures d’acollida que 
s’adoptin.  
 
2. El 14 de maig de 2015 el Ple de l’Ajuntament va aprovar, per 19 vots a favor i dos en 
contra (PP), una moció presentada pel GM d’ICV-EUiA demanant actuacions en relació 
amb l'ocupació de la platja pel Club Nàutic El Masnou.  
 
Entre els acords adoptats figuraven els següents:  
 

1. Demanar al Govern municipal que, amb caràcter d’urgència, faciliti als grups 
municipals del consistori i a la regidora no adscrita la documentació que determina els 
espais assignats al Club Nàutic del Masnou en l’àmbit del Sistema Portuari i de la 
Platja del Masnou i que, si no en disposa, la sol·liciti als organismes i administracions 
corresponents i al CNM, també amb caràcter d’urgència.  
 
2. Encarregar, als serveis jurídics de l’Ajuntament, la confecció d’una relació amb la 
normativa que regula els usos permesos en els espais assignats al CNM, les 
autoritzacions que s’hagin de sol·licitar i la normativa que regula la senyalització 
necessària per a la realització de les activitats corresponents als usos esmentats.  
 
3. Facilitar còpia de la documentació i l’informe corresponent a l’apartat 2 de la moció 
als grups municipals del consistori i a la regidora no adscrita. 

 
Atès que estem a poques setmanes de l’inici de la temporada de platja i que no ens 
consta que hagi donat compliment als acords de la moció, demanem al Govern que ho 
faci i que, per evitar el que ha passat en temporades anteriors, comuniqui al Club Nàutic 
el Masnou quins són els espais que pot utilitzat, quina és la senyalització que ha de 
col·locar i en quins llocs ha de fer-ho. 
 
3. Des de fa mesos el nostre Grup insta el Govern municipal al fet que tingui una major 
implicació en la resolució dels problemes que afecten les persones que viuen als 
habitatges de lloguer per a la gent gran situats al c/ Ciutat Reial. Sembla que, en les 
darreres setmanes, s’han produït un seguit d’actes vandàlics que han provocat 
trencaments de vidres i altres desperfectes. Preguntem al Govern si en té coneixement i 
si ha fet alguna actuació al respecte 
 
4. També fa mesos, més concretament el 24 de setembre de l’any passat, vaig demanar 
al Govern que, tal com havien sol·licitat els llogaters dels habitatges públics de lloguer del 
c/ Ciutat Reial, es senyalitzés un pas de vianants que els evités haver de fer un llarg 
desplaçament per arribar a l’edifici per una vorera en condicions. 
 
En la resposta del regidor responsable, Sr. Jordi Matas, de data 6 d’octubre, se’ns 
informava que s’havia donat trasllat d’aquesta petició a Mobilitat/Manteniment, perquè 
avaluessin si era possible atendre la demanda. Han passat 6 mesos des de la demanda i 
el pas de vianants resta encara sense senyalitzar, per la qual cosa reitero al Govern la 
demanda feta el passat 24 de setembre, que, de manera urgent, es procedeixi a 
senyalitzar el pas de vianants esmentat. 
 
5. El 19 de novembre, demà passat farà 4 mesos, i en relació amb els talls de 
subministrament d’aigua que s’havien produït als voltants de Can Mandri, vaig preguntar 
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al Govern quins havien estat els incidents que, pel que respecta al servei esmentat, 
havien provocat talls en el subministrament d’aigua potable d’una durada superior a les 4 
hores en els darrers 4 anys.  
 
També en vaig demanar al Govern una relació detallada en la qual consti: data de 
l’incident, carrers afectats, nombre aproximat de famílies afectades i durada del tall en el 
subministrament.  
 
Doncs bé, a les respostes obtingudes se’m diu, de manera reiterada, que s’ha sol·licitat 
aquesta informació a Sorea, però que la companyia encara no l’ha facilitada.  
 
Crec que, tant la resposta com l’actitud de Sorea són inacceptables i, per això, demano al 
Govern que, en aplicació del contracte vigent, s’adreci per escrit a Sorea i els exigeixi una 
resposta urgent i, l’adverteixi que, en cas de no respondre amb diligència, s’actuarà 
d’acord amb el règim sancionador que es preveu al contracte de la concessió. Així 
mateix, demano que se’ns faci arribar còpia de totes les comunicacions (escrits, correus 
electrònics...) que s’hagin adreçat a Sorea per exigir la informació abans esmentada. 
 
6. En els darrers 15 mesos, i en reiterades ocasions, hem adreçat preguntes al Govern 
relacionades amb actuacions d’inversions previstes al pressupost de l’any 2015. Les 
respostes obtingudes fins al moment són absolutament vagues i no permeten tenir un 
horitzó clar quant a la data en què les esmentades actuacions podran ser executades. És 
per això que, un cop més, preguntem al Govern quin és l’estat en què es troben els 
següents projectes inclosos als pressupostos municipals de l’any 2015: a) Arranjament de 
la cruïlla Torrent Umbert-NII. b) Construcció d’horts rrbans. c) Adequació de l’espai lliure 
situat a Bell Resguard, front a la Casa del Marqués. 
 
Volen saber concretament si: a) els corresponents projectes d’execució ja han estat 
encarregats i, si és així, quins són els equips que els realitzaran. b) Quina és la previsió 
del Govern pel que fa tant a l’inici com a la finalització de les obres corresponents. 
 
7. Des de fa prop de 5 anys hem preguntat, primer al Govern de CiU-ERC i després al 
govern d’ERC-CiU, quina era la situació del planejament del sector de l’Estampadora. En 
les respostes obtingudes sempre se’ns ha remès a l’obtenció de les sentències pels 
contenciosos presentats així com a l’assessorament tècnic de la DIBA. Atès el temps 
transcorregut, volem preguntar al Govern quin és l’estat actual d’aquest planejament i 
quines són les previsions quant a la realització dels treballs corresponents. 
 
8. Finalment, agrairem al Govern que ens informi sobre la situació actual, tant de la 
urbanització de la Fase I del Parc Vallmora com de les obres de construcció del nou 
complex esportiu. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Senyora Noy 
 
La Sra. Laia Noy 
 
Val, ara que ja sabem, per fi, que segons l’Agència d’Habitatge de Catalunya, al Masnou 
hi ha 24 habitatges buits que pertanyen a entitats financeres i que amb la Llei 24/2015, 
l’Ajuntament pot obligar els bancs a posar-los en lloguer social i altres mesures, fins i tot 
parlem de l’expropiació, les preguntes van dirigides a poder atendre els casos 
d’emergència social i són les següents: Quines mesures prenen al respecte i quins 
recursos disposen els serveis socials del Masnou? Hi ha protocol establert per a casos 
d’emergència social?  
 
I l’altra pregunta aniria dirigida a Joventut. Volem demanar la relació de totes les 
persones usuàries de l’equipament de Can Humet, és a dir, el registre aproximat 
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d’assistència a qualsevol tipus d’activitat que s’hagi fet a l’equipament durant l’any 2015, 
l’espai de participació, el teatre no cal. Merci 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies, senyora Miras. 
 
La Sra. Sandra Miras 
 
Demanem, i és un prec, que retirin la bandera europea del nostre Ajuntament. Sí, ens 
avergonyim d’aquesta Europa injusta insolidària, ens avergonyim d’aquest acord indigne 
de la Unió Europea amb Turquia. Aquesta Unió Europea discriminatòria que mira cap a 
una altra banda davant la crisi humanitària que s’està vivint. Aquesta bandera representa 
la Unió Europea, la que incompleix els drets humans, la que incompleix l’obligació dels 
estats d’acollir els sol·licitants d’asil i la que paga Turquia subcontractant responsabilitats.  
 
Les persones que venen ho fan buscant asil, fugint dels horrors de la guerra, no vénen al 
paradís, no siguem cínics. Els demanem que siguin valents i com ja s’ha fet en altres 
indrets retirin aquesta bandera. 
 
I una altra pregunta. Està relacionada i es refereix a la moció que vam presentar, que ja 
també el company d’ICV n’ha parlat, que vam presentar conjuntament tots els grups 
municipals i que es va aprovar el dia 24 de setembre del 2015. Era una moció presentada 
per tots de suport a l’acollida de població refugiada víctima dels conflictes armats a la 
mediterrània. Volem saber l’estat dels acords que en aquell moment vam prendre i així 
molt, molt resumits parlava de revisar el pla d’acollida municipal per tal d’adequar-ho a les 
noves situacions plantejades incorporant-li l’asil, donar suport i col·laborar amb les 
entitats catalanes que treballen en l’acollida i el servei de les persones sol·licitants d’asil. 
Definir quin suport pot oferir el municipi per acollir les persones sol·licitants, manifestar el 
suport de l’Ajuntament del Masnou a la xarxa de municipis acollidors i facilitar-ne la 
coordinació, així com, la creació de xarxes, ciutats i pobles refugi per acollir aquelles 
persones que travessen Europa fugint dels conflictes armats. També parlava d’obrir un 
compte corrent, voldríem saber l’estat d’aquest compte corrent? Parlàvem també de fer 
arribar aquest acord, per exemple, al fons català de cooperació, el desenvolupament i 
també la Generalitat de Catalunya. Aquesta era una pregunta, l’estat de totes aquestes 
coses.  
 
L’última pregunta està relacionada amb aquestes dues intervencions anteriors i és si fan 
arribar els acords de les mocions als ens que diu que s’han de fer arribar, per exemple, 
en aquest cas el Fons Català de Cooperació i a la Generalitat de Catalunya. I si hi ha 
alguna moció pendent de fer arribar. 
 
Aprofitem, i ens volem aprofitar de la companya, la regidora del PSC, que les preguntes 
que ella ha demanat per correu electrònic i que ha repetit aquí avui, si la resposta també 
ens la poden fer arribar a nosaltres. Gràcies.  
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies, senyora Miras. Senyor Fontcuberta 
 
El Sr. Joan Fontcuberta 
 
Bona nit, senyor alcalde. Bona nit a tothom. Bé la meva intervenció es per felicitar una 
vegada més el regidor de seguretat, la Policia Local i en especial el caporal Josep Maria 
Miraclar, perquè va fer una intervenció l’altre dia al Club de Futbol del Masnou que no ens 
ha costat ni un sols cèntim i ha aconseguit el que feia molt de temps que anàvem al 
darrera: la poda i tallar els dos arbres que estaven podrits amb perill de caure i poder 
ocasionar un accident important. En una setmana va resoldre el problema i només em cal 
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felicitar aquest senyor per tota l’actuació i a la regidora que porta tot el tema policial. 
Gràcies. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies, senyor Fontcuberta. Senyor Avilés 
 
El Sr. Francisco Avilés 
 
Sí, gràcies senyor alcalde, bona nit. Bé, jo volia fer algunes preguntes. Una en relació 
amb una moció que es va aprovar amb el vot en contra del grup de Ciutadans, però que 
es va aprovar, i també amb informes negatius per part d’Intervenció com de Secretaria, 
que era el fet de començar a gestionar els impostos de l’Ajuntament com l’Impost de 
Retenció a les Persones Físiques directament amb l’Agència Tributària Catalana, perquè 
la hisenda pròpia, bé doncs, un altre cop allò era del procés que no s’aturi.  
 
Ens agradaria saber si l’Equip de Govern ha pres alguna mesura en la línia amb el que es 
va aprovar en aquella moció. Si s’ha fet alguna de les actuacions que es preveien? I, en 
qualsevol cas, s’hagi o no s’hagi fet, si té prevista fer-la i en relació amb l’Impost de 
Retencions de les Persones Físiques, sí que li demanem, li preguem, si és que els 
informes negatius d’Intervenció i Secretaria no li van ser suficients, que abans de fer 
qualsevol, si se’m permet l’expressió, bajanada, doncs li preguntin a cadascun dels 
treballadors, ja que l’Impost de Retencions de les Persones Físiques no deixa de ser una 
retenció dels seu salari, que li preguntin a cada un dels treballadors d’aquesta casa, si 
realment volen que el seu IRPF s’ingressi a una Agència Tributària Catalana o s’ingressin 
com marca la llei a la vigència Tributària Espanyola.  
 
Després, al carrer Montevideo, ens han informat els veïns. Bé, el carrer Montevideo la 
part nord, perquè com és un carrer que es talla pel Parc Vallmora, que no té continuïtat, a 
causa de les obres que estant efectuant allà, en alguns moments ha estat impedida la 
sortida per un dels costats del carrer, per entendre’ns. I, com a conseqüència de les 
obres d’una casa que s’està fent també, en aquell mateix carrer, hi ha hagut a vegades 
un tancament complet d’aquell carrer. I que, per tant, cap veí podia sortir amb cotxe. 
Entenem que això no s’hauria de produir i si s’ha de produir ha de ser amb el mínim 
temps possible i, sobretot, amb l’advertència, amb anel·lació suficient als veïns d’aquella 
zona, perquè puguin treure els cotxes dels seus garatges, dels seus aparcaments, deixar-
los fora d’aquella zona que estarà afectada per les obres que es desenvoluparan. Perquè 
el que no pot ser és que surtin de casa seva i no puguin realment fer ús del seu cotxe o 
del seu vehicle perquè els dos sentits del carrer o les dues sortides del carrer estan 
tancades. 
 
Després, ens agradaria saber, bé saber, o que ens pogués facilitar l’Ajuntament una 
relació de les compatibilitats laborals que té ara mateix aprovades aquest Ajuntament en 
relació als treballadors de la casa, val, i si en aquest moment s’estan exercint o no s’estan 
exercint. Perquè nosaltres venim aprovant compatibilitats laborals, però després no 
sabem si algun dia es deixen de fer, a mi no em sona que s’hagin aprovat després. 
Deixar sense efecte la compatibilitat laboral i ens agradaria saber la relació que en aquest 
tenim. 
 
Quant a, també, voldríem saber, és clar, suposo que normalment només tenim o almenys 
alguns que no formem part de l’Equip de Govern o almenys els grups que no formem part 
dels equips de govern o almenys Ciutadans només reté en la seva memòria que hi ha 
sentències que són desfavorables per a l’Ajuntament, perquè són les que lògicament més 
ens preocupen.  
 
El cert és que últimament no només tenim notícies de sentències desfavorables i 
esperem i desitgem que també hi hagi sentències favorables a l’Ajuntament. I com 
d’aquestes, que segur que n’hi ha, no en tenim coneixement o almenys nosaltres no les 
guardem a la nostra memòria, els demanaríem que de l’any 2014-2015 i el que portem de 
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2016, ens facin arribar una relació de les sentències recaigudes en procediments, ja 
siguin fermes o no siguin fermes, amb un petit resum del seu contingut i si són favorables 
o desfavorables o estimades parcialment i el cost que ha suposat per a l’Ajuntament si la 
sentència ha estat desfavorable. I, a més també, el cost econòmic associat als 
professionals jurídics que han intervingut en els diferents procediments. El 2014, 2015 i el 
que portem de 2016 si és que ha arribat alguna de les sentències, ha arribat alguna 
sentència a la casa durant aquest període.  
 
També ens agradaria saber respecte, bé, entenem que hi ha un protocol establert per 
determinar casos de possibles casos de maltractament infantil, de falta d’atenció a 
menors en relació amb famílies. Bé, ens agradaria saber quin tipus de protocol s’aplica i 
si fins ara, per part dels Serveis Socials de l’Ajuntament o l’educadora social, doncs, 
s’han detectat en el 2015-2016 o algun cas que hagi estat motiu d’inici d’algun expedient 
per fer retirar la guarda del menor o bé posar mesures que, en fi, beneficiïn aquells 
menors, bé, que ens expliquin una mica el funcionament. I les actuacions realitzades per 
aquest servei.  
 
I també ens agradaria saber, i és important, si aquest servei es pot iniciar d’ofici o sempre 
s’ha d’iniciar a través d’algun del punts d’informació sensibles, com podria ser l’escola, 
àrees bàsiques de salut o pròpiament família que hagin informat de situacions perilloses i, 
doncs, que l’Ajuntament iniciï actuacions o és que realment l’Ajuntament pot iniciar 
actuacions de mutu propi. 
 
Amb el tema del teatre del Casino, que almenys a nosaltres fa temps en alguna Junta de 
Portaveus se’ns ha explicat intencions, possibles solucions, possibles actuacions a fer per 
part de l’Equip de Govern, però ara fa temps que no tenim notícies. Ens agradaria saber 
si allò que ens han anat explicant durant algun temps segueix en marxa, segueix en 
estudi, s’ha avançat alguna qüestió més, jo crec que això és un prec que jo els faig i 
suposo que seria extensible a la resta de grups que no formen part de l’Equip de Govern 
perquè, com nosaltres, crec que ens manca informació, si pot ser jo diria millor propera 
comissió informativa, que serà abans que no la Junta de Portaveus, ens informin de la 
idea o del projecte si és que està més clar respecte al teatre del Casino. 
 
I finalment sí, ens agradaria que ens pogués fer una lectura política, bé, en l’últim El 
Masnou Viu, el titular el que diu, bé, satisfactòria resposta de la campanya del Masnou es 
casa teva. I ens agradaria saber com que la campanya es va posar en marxa vint dies 
des de la publicació d’El Masnou Viu, home. Ens sobte una mica que ja sigui satisfactòria 
l’acollida de la campanya. Llavors, la pregunta és, el que és satisfactòria és la campanya 
en si, és a dir, el disseny, és a dir ha agradat el disseny o pel que és satisfactòria és que 
ara es respecta més el civisme o sigui la gent és més cívica des que la campanya s’ha 
posat en marxa. Ho dic perquè del titular de la campanya sembla com si en vint dies 
l’Ajuntament ja tingués imputs perquè realment està traient fruïts d’aquella campanya i 
que, per tant doncs, els propietaris de gossos recullen més excrements o s’utilitza el 
mobiliari urbà de forma més cívica, no sé, sembla com si realment en vint dies això 
hagués estat no dic un èxit, però bé, com diu el titular, una favorable acollida per part de 
la ciutadania.  
 
I, després, sí que ens agradaria saber si creu, bé, diu el Masnou es casa teva. Jo no sé si 
és que això s’ho han pres només pel civisme o si l’Equip de Govern o l’Ajuntament o en 
aquest cas l’alcalde, també, s’ho han pres com que això és casa seva, no. Abans 
parlàvem de la retirada de la bandera d’Espanya. Creu vostè que ―i això és per a 
l’alcalde―, creu vostè que es pot liderar una campanya de civisme demanant a la gent 
respecte per les lleis i respecte per les qüestions que són de tots, però a la vegada no 
complir amb una llei que també és de tots i que requereix respecte? Es veu vostè 
legitimat des del punt de vista ètic, moral, ja no diré políticament, perquè està clar que 
estem a les antípodes, però creu vostè que és la persona idònia per engegar una 
campanya d’aquest tipus sent vostè el primer que no compleix alguna de les normatives 
que li són d’obligat compliment? Gràcies. 
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El Sr. Jaume Oliveras 
 
Passaríem a algunes respostes.  
 
La Sra. Noemí Condeminas 
 
Sí, gràcies. contestaré en temps i forma i per escrit, però respecte al tema dels refugiats, 
que n’hem parlat tan els companys d’Iniciativa com les companyes de la CUP, dir-vos que 
actualment hem participat a totes les meses, taules i reunions que s’han anat fent referent 
al tema, que no s’ha obert el número de compte perquè se’ns ha notificat que encara no 
es preveu que vingui cap refugiat. Llavors, entenem que recollir diners per 
emmagatzemar si després no vingués ningú, com sembla que apunta de moment cap a la 
nostre zona, no creiem que fos el més idoni per haver d’anar fent front d’aquests diners. 
Jo, després, ja dic, us contestaré i us explicaré d’acord amb què o per què no s’ha fet 
aquest número de compte. Sí que s’han fet altres coses dels acords i ja dic, doncs, 
contestaré per escrit; però dir-vos que actualment de moment cap aquí no hi ha previst 
que vingui cap refugiat. No perquè l’Ajuntament del Masnou no vulgui, sinó perquè no 
estan arribant, d’acord. 
 
I, després, respecte al tema del protocol de maltractament infantil, entenc que el que em 
demaneu és el nombre de casos, suposo, que no demaneu específicament l’explicació 
d’algun cas en concret, val? Per tant, us ho farem arribar i sí que d’ofici evidentment 
l’Ajuntament, i qualsevol persona civil d’alguna manera, pot interposar una denúncia en 
cas de sospita i actuar. I, llavors, evidentment no és l’Ajuntament qui fa tot el tràmit o qui 
fa aquest seguiment sinó que ho fa la DGAIA, que és qui s’encarrega dels casos de 
menors amb temes de maltractament, però evidentment amb els informes de Serveis 
Socials. Però sí, davant de qualsevol sospita que tinguem o que ens facin arribar actuem 
d’ofici i iniciem l’expedient. Gràcies. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Si els sembla passaria, jo també, algunes respostes breus. Senyora 
Miras, dir-li que des d’aquesta tarda l’Ajuntament del Masnou, com altres ajuntaments de 
Catalunya, té la bandera europea a mig pal i aquesta és l’acció que hem pres molts 
ajuntaments i aquesta és l’acció de protesta per la situació que hi ha hagut de l’acord amb 
la Unió Europea i Turquia. 
 
Després, dir-li senyor Avilés que respecte al teatre del Casino, espero que ben aviat 
puguem convocar-los, a tots els grups municipals, si pot ser abans de la propera comissió 
informativa, a la proposta que en aquests moments està acabant d’elaborar l’Equip de 
Govern, que voldrem començar, doncs, a iniciar tota la seva tramitació perquè creiem i 
estem convençuts que serà una molt bona proposta, amb dificultat, evidentment, però pel 
conjunt del municipi del Masnou. 
 
I, després, dir-li que la campanya a El Masnou Viu, evidentment les seves conseqüències 
de cara a la millora de l’espai públic, evidentment, el que fem referència és que estem 
molt satisfets de la receptivitat per part de la ciutadania de la implicació de les escoles i 
sembla, a vegades, que a vostè li sàpiga greu, però evidentment hi ha hagut bona 
resposta per part de molts agents socials del nostre municipi. D’entitats de la comunitat 
escolar i estem satisfets d’aquesta campanya i creiem que també amb el nou contracte, 
estem començant a veure les diferents millores, que esperem que entre tots podem tirar 
endavant.  
 
I respecte sobre si jo estic legitimat per tirar endavant aquesta campanya, jo crec que 
estic legitimat, perquè així es va decidir, crec, que el mes de juny d’aquest any passat per 
dirigir aquest Ajuntament, juntament amb els meus companys de l’Equip de Govern i 
aquest Ple, que representa el conjunt de la ciutadania. Suposo que a vostè no li deu 
agradar que hi hagi un alcalde independentista, i que hi hagi, en aquest Ajuntament, no 
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només la majoria de Govern sinó una bona part d’aquests regidors i regidores que formen 
aquest plenari, que siguin partidaris de la independència. 
 
Senyor Suñé, una precisió? 
 
El Sr. Ernest Suñé 
 
Sí, que m’ha mirat ara, que a mi no em compti no. No anava per aquí, era per mostrar la 
meva sorpresa per la manifestació que ha fet a la bandera Europea. Jo, al marge del que 
jo pugui pensar, si estar-hi o no estar-hi d’acord, jo crec que era un tema el suficientment 
important com per haver-ho comunicat a la resta de portaveus del consistori per dir que 
aquesta decisió es volia prendre. Jo crec que prendre decisions unilaterals d’aquest tema, 
jo crec que no és la forma més correcta de guanyar-se aquest poder que vostè reclama. 
Jo crec que ha de comptar amb la resta de grups, fins i tot per rebre el no com a 
resposta. I no ens podem assabentar per la premsa o en el plenari d’una decisió tan 
important com aquesta, que és saltar-se la legalitat vigent. Jo crec que ens mereixem, els 
portaveus i la resta de membres d’aquest consistori, com a mínim, el respecte per 
informar-nos de la decisió. Ja li dic, al marge que podem estar d’acord amb la seva 
decisió. Moltes gràcies 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies, senyor Suñé. Si els sembla continuaríem amb l’ordre del dia. 
 
La Sra. Sandra Miras 
 
Sí, molt ràpidament. Nosaltres demanem que no només deixi la bandera a la meitat o 
baix, que ja ens sembla bé, però ens semblaria millor, que li hem demanat que 
directament la treguin. Gràcies. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Nosaltres farem el que hem acordat bona part dels ajuntaments de Catalunya i, per tant, 
continuem en aquesta línia. Ja li he comentat abans. Si els sembla continuaríem amb el 
Ple.  
 
I, per ordenar, el debat els proposaria que tractéssim primer, tant la moció presentada i 
tramitada per comissió informativa i després la moció sobre el Sàhara, a causa que ens 
acompanyen, doncs, membres del Comitè existent aquí al Masnou i després poguéssim 
fer, després de la moció del Sàhara per deferència a les persones que ens acompanyen, 
poguéssim fer, si els sembla, cinc minuts de recés, però fem primer aquestes dues 
mocions i després reprenem el debat. Només sense ànim d’interferir en el debat, ja ho 
vam comentar a la Junta de Portaveus, tenim si s’accepta alguna urgència, presentada 
pel Grup Socialista una moció. Tenim avui tretze mocions a debatre; per tant, ahir vam 
estar parlant d’una sèrie de mesures per fer el debat el més àgil possible, però demanaria 
que poguéssim actuar amb la màxima responsabilitat i pensant també en l’interès de la 
ciutadania perquè pugui seguir aquest debat i amb la màxima agilitat possible. Tenim 
present que molt poques mocions, i això no vol dir que les altres no siguin legítimes, 
tracten problemàtiques, de temes, perdó, que siguin de competència municipal. Si els 
sembla passaríem a la primera moció.  
 
17. Moció presentada pel Grup Municipal del PSC-CP per declarar el Masnou vila 
lliure de glifosat 
 
El Sr. Ernest Suñé presenta aquesta moció tot explicant: 
 
Gràcies, senyor alcalde. Jo intentaré escurçar la moció per no avorrir el públic assistent. 
Moció per declarar el Masnou vila lliure de glifosat. 
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Atès que el glifosat és el principi actiu utilitzat per la fabricació d’herbicides. 
 
Atès que els usos principals dels herbicides són en cultius agrícoles, pels transgènics, per 
evitar la cobertura vegetal als peus del fruiters, en fructicultura, silvicultura, i també en 
jardineria pública i privada. 
 
Atesa que la Directiva 2001/99/CE de la Comissió Europea, relativa a la comercialització 
de productes fitosanitaris a fi d’incloure les substàncies actives glifosat i tifensulfurón-
metilo.  
 
Atès que el Reglament (CE) nº1107/2009 del Parlament Europeu, relatiu a la 
comercialització de productes fitosanitaris. 
 
Atesa que la Directiva 2009/128/CE del Parlament, per la qual s’estableix el marc de 
l’actuació comunitària per aconseguir un ús sostenible dels plaguicides.  
 
Atesa que la Directiva 2010/77/UE de la Comissió, en allò relatiu a les dates de caducitat 
de la inclusió de determinades substàncies en el seu annex I. Pel supòsit del glifosat, la 
seva inclusió caduca el 31 de desembre de 2015.  
 
Atès que el Reglament d’execució (UE) número 540/2011, de la Comissió, pel qual es 
considera autoritzat el glifosat fins a 31 de desembre de 2015.  
 
Atès que el Reial decret 1311/2012, que s’estableix el marc d’actuació per aconseguir un 
ús sostenible dels productes fitosanitaris. 
 
Atès que la Directiva 2009/128/CE, indica que els estats membres vetllaran perquè es 
minimitzi o prohibeixi l’ús de plaguicides en els parcs i jardins públics, camps d’esport i 
àrees d’esbarjo, àrees escolars i de joc infantil. 
 
Atès que malgrat el mandat als estats perquè es minimitzi o, fins i tot, es prohibeixi l’ús de 
plaguicides en determinades zones, especialment sensibles, l’Estat espanyol, 
determinades limitacions, l’ús de plaguicides, entre els quasl es troba el glifosat. 
 
Atès que al mes de març de 2015, l’Agència Internacional d’Investigació sobre el Càncer 
va anunciar que el glifosat és un producte “probablement carcinogen per als humans”. 
 
Atès que malgrat aquest antecedent, l’Agència Europea per a la Seguretat Alimentària 
creu improbable que l’exposició al glifosat suposi una amenaça carcinògena per al éssers 
humans.  
 
Així, resulta més que és probable que la Comissió Europea mantingui el glifosat en la 
llista de substàncies actives autoritzades. Atès que, en paraules del ministre d’Agricultura, 
Espanya no prendrà cap acció preventiva sobre els herbicides. 
 
Atès que l’Ajuntament del Masnou entén que s’ha d’aplicar el principi de precaució i 
adoptar mesures per protegir la salut de les persones, en l’àmbit de les seves 
competències. El grup municipal del PSC del Masnou insta el govern municipal a:  
 
I volia afegir que m’he oblidat que hi havia una esmena que va ser votada a comissió i 
que es va incorporar i, per tant, llegiré la moció ja esmenada. 
 
El Sr. Ernest Suñé llegeix la part resolutiva, la qual literalment diu el següent: 
 
“Atès que el Glifosat és el principi actiu utilitzat per la fabricació d’herbicides, el més 
conegut és el comercialitzat amb el nom de Roundup de la Multinacional Monsanto. És un 
herbicida no selectiu, total, d’ampli espectre, d’absorció foliar, que s’utilitza generalment 
per contenir el creixement i desenvolupament de la vegetació no desitjada “males 
herbes”.  
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Atès que Monsanto, va tenir la patent de l’herbicida fins l’any 2000. Actualment existeixen 
al mercat diferents marques comercials, totes elles utilitzen el Glifosat com a matèria 
activa, en diferents concentracions i en solució amb altres substàncies (Roundup, 
Aquaneat, Aquamaster, Rodeo, Genesis Extra II, Razor Pro, Buccaneer, i d’altres). 
 
Atès que els usos principals dels herbicides són en cultius agrícoles, pels transgènics, per 
evitar la cobertura vegetal als peus del fruiters, en fructicultura, silvicultura, i també en 
jardineria pública i privada, marges de camins, franges de protecció d’incendis i per 
contenir els brots entre les escletxes en zones pavimentades.  
 
Atesa que la Directiva 2001/99/CE de la Comissió, de 20 de novembre de 2001, per la 
que es modifica l’Annex I de la Directiva 91/414/CEE del Consell, relativa a la 
comercialització de productes fitosanitaris, a fi d’incloure les substàncies actives Glifosat i 
tifensulfurón-metilo.  
 
Atès que el Reglament (CE) nº 1107/2009 del Parlament Europeu i del Consell, de 21 
d’octubre de 2009, relatiu a la comercialització de productes fitosanitaris i pel que es 
deroguen les Directives 79/117/CEE i 91/414/CEE del Consell.  
 
Atesa que la Directiva 2009/128/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 21 d’octubre 
de 2009, per la qual s’estableix el marc de l’actuació comunitària per aconseguir un ús 
sostenible dels plaguicides.  
 
Atesa que la Directiva 2010/77/UE de la Comissió, de 10 de novembre, per la que es 
modifica la Directiva 91/414/CEE del Consell, en allò relatiu a les dates de caducitat de la 
inclusió de determinades substàncies en el seu annex I. Pel supòsit del Glifosat, la seva 
inclusió caduca el 31 de desembre de 2015.  
 
Atès que el Reglament d’execució (UE) núm 540/2011, de la Comissió, de 25 de maig de 
2011, pel que s’aplica el Reglament (CE) núm 1107/2009 del Parlament Europeu i del 
Consell, pel que respecta a la llista de substàncies actives autoritzades, pel qual es 
considera autoritzat el Glifosat fins a 31 de desembre de 2015.  
 
Atès que el Real Decret 1311/2012, de 14 de setembre, pel qual s’estableix el marc 
d’actuació per aconseguir un ús sostenible dels productes fitosanitaris.  
 
Atès que la Directiva 2009/128/CE, indica que els Estats membres vetllaran perquè es 
minimitzi o prohibeixi l’ús de plaguicides en les següents zones específiques: Al llarg de 
les carreteres. En els espais utilitzats pel públic en general, o per grups vulnerables, com 
els parcs i jardins públics, camps d’esport i àrees d’esbarjo, àrees escolars i de joc 
infantil, així com en les immediacions de centres d’assistència sanitària.  
 
Atès que malgrat el mandat als Estats perquè es minimitzi o fins i tot es prohibeixi l’ús 
plaguicides en determinades zones, especialment sensibles, l’Estat espanyol, en la seva 
regulació, mitjançant el Reial Decret 1311/2012, de 14 de setembre, recull mesures 
d’informació, via senyalització de la pràctica dels tractaments i la necessitat de 
consentiment per a la seva aplicació en determinats casos, permetent-se, amb 
determinades limitacions, l’ús de plaguicides, entre els que es troba el Glifosat.  
 
Atès que al mes de març de 2015, l’Agència Internacional d’Investigació sobre el Càncer 
(IARC), dependent de l’OMS, ha anunciat que el Glifosat és un producte “probablement 
carcinogen pels humans” incloent-lo en els productes i accions de risc 2A (probablement 
carcinogen), tot reconeixent la seva relació amb el desenvolupament de limfomes no 
Hodgkins en estudis epidemiològics de poblacions humanes i les “evidències 
convincents” de que provoca càncer en animals de laboratori.  
 
Atès que malgrat aquest antecedent, l’Agència Europea per a la Seguretat Alimentària 
(EFSA) ha publicat en data 12 de novembre de 2015, el seu informe sobre el Glifosat. En 
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aquest informe de reavaluació, que serà la base per a què la Comissió Europea renovi el 
permís de comercialització d’aquesta substància a partir de l’1 de gener de 2016, la EFSA 
creu improbable que l’exposició al Glifosat suposi una amenaça carcinògena per al sers 
humans.  
 
Així, resulta més que probable que la Comissió Europea mantingui el Glifosat en la llista 
de substàncies actives autoritzades per a la pròxima dècada.  
 
Donat que, en paraules del ministre d’Agricultura, Espanya no prendrà cap acció 
preventiva sobre els herbicides que continguin Glifosat mentre no es tinguin els resultats 
de l’avaluació encarregada per la Comissió Europea,  
 
Donat que l’Ajuntament del Masnou entén que s’ha d’aplicar el principi de precaució i 
adoptar mesures per protegir la salut de les persones, en l’àmbit de les seves 
competències. 
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa. 
 
El grup municipal del PSC del Masnou insta al govern municipal a :  
 
Acords:  
 
PRIMER: Declarar el Masnou Vila lliure de Glifosat.  
 
SEGON: Instar a l’Alcalde i membres electes amb responsabilitats de govern a exigir a 
les diferents persones adjudicatàries al servei de l’Ajuntament la prohibició expressa 
d’utilitzar Glifosat en execució de cap contracte, especialment aquelles contractes i 
serveis susceptibles d’utilitzar el Glifosat en l’execució de les seves tasques, com poden 
ser a tall il·lustratiu i no limitatiu:  
 

 Contractes de manteniment de zones verdes i arbrat i contractes de manteniment 
dels espais naturals i els relatius a mesures de prevenció d’incendis.  
 

 Contracte de neteja viària i recollida de residus.  
 

 Contractes de manteniment i/o neteja d’infraestructures municipals (Escoles, 
Centres Cívics, Polisportiu i Piscina, Camps de Fútbol...)  

 

 Contractes d’obres ordinàries i d’urbanització i projectes d’urbanització municipals.  
 
TERCER: A les persones promotores de projectes d’urbanització d’iniciativa privada, se’ls 
informarà que el municipi del Masnou s’ha declarat lliure de Glifosat i que el projecte 
contempli les mesures alternatives al Glifosat per eliminar les males herbes. 
  
QUART: Es farà difusió de l’esmentada declaració institucional, amb tot un seguit de 
recomanacions, per tal d’evitar que les persones particulars utilitzin en la seva pràctica 
diària el Glifosat i, en concret:  
 

 Mancomunitats o comunitats de persones propietàries d’espais qualificats com 
espais privats d’ús públic, que duguin a terme, total o parcialment, el manteniment 
de zones verdes de la seva titularitat  
 

 A les persones propietàries de solars, perquè mantinguin en condicions de neteja i 
manteniment òptima els mateixos, prescindint de l’ús de l’herbicida.  

 

 A les persones directores de guarderies públiques i privades, CEIP’s, IES, perquè 
en els esmentats espais no s’empri l’esmentat producte, atenent a les usuàries, 
població especialment sensible.  
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 A les persones directores de centres de Salut perquè supervisin l’execució de 
tasques que s’externalitzin i que pugui comportar l’ús del mencionat producte, per 
evitar-ne el seu ús.  

 
CINQUÈ: Traslladar aquests acords a les entitats municipalistes, al Govern de la 
Generalitat de Catalunya i al Govern de l'Estat Espanyol així com a totes les entitats 
ecologistes registrades al Masnou. Publicar la noticia a la pàgina web del Masnou i a la 
revista el Masnou viu i donar difusió a través dels canals de comunicació electrònica i 
digital.”  
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Queda alguna esmena viva?  
 
El Sr. Ernest Suñé 
 
Sí, estan totes les esmenes incorporades, es van votar i van ser incorporades i, a més a 
més, el suggeriment de tenir una perspectiva de gènere en la redacció s’ha intentat 
complir escrupolosament. Gràcies 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies, senyor Suñé. Hi hauria alguna intervenció? Breument, senyor De las 
Heras. 
 
El Sr. Federico de las Heras 
 
No, només és per explicar la nostra abstenció. Jo penso que això excedeix de llarg les 
nostres competències. Entre tant no tenim laboratoris especialitzats al Masnou per poder 
aclarir i determinar la toxicitat de certes substàncies. Jo penso que quan es faci una 
normativa en l’àmbit europeu, que això normalment va per directives europees, és quan 
l’haurem d’aplicar, si cal o no, amb totes les conseqüències. Gràcies. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Per part d’iniciativa alguna intervenció? Per part de la CUP alguna 
intervenció? 
 
La Sra. Sandra Miras 
 
Molt ràpidament. A nosaltres, la moció ens semblava i ens sembla bé, vam demanar al 
Grup Municipal del PSC si podia revisar el text perquè estigués el redactat garantint la 
igualtat de gènere i hem rebut la moció amb el nou redactat igualitari; per tant, ens 
posicionarem a favor i li ho agraïm molt. Gràcies 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Per part de Ciutadans, alguna intervenció? Senyor Avilés 
 
El Sr. Francisco Avilés 
 
Sí, gràcies senyor alcalde. Bé, per anunciar que el nostre Grup votarà abstenció. La 
veritat és que la moció, bé, m’afegeixo a les paraules que, bé, és molta moció per poc 
contingut pràctic a l’Ajuntament del Masnou, tenint en compte que si no és producte que 
estigui prohibit difícilment nosaltres podríem prohibir la utilització d’aquest producte. 
 
I, a més, fins i tot entenem que pot ser alarmista, la moció, tenint en compte que si és cert 
que l’Agència Internacional d’Investigació sobre el càncer recentment ha incorporat 
aquest glifosat com a probablement cancerigen, probablement, en l’epígraf 2a. Si anem a 
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la llista publicada per l’Agència Internacional d’Investigació sobre el càncer i anem a mirar 
l’epígraf 2a i veiem què més hi ha en aquest epígraf, veiem que, per exemple, segons 
aquest organisme, el treballar de perruquer podria considerar-se com a probable 
cancerigen o al mate caliente, abans que parlàvem de la Comunitat d’Argentina. Si us 
reuniu amb ells els dieu que a partir d’ara, doncs, potser no serà un municipi lliure de 
mate caliente, però que vigileu perquè segons aquest organisme és probablement 
carcinogen.  
 
Per tant, entenem que, bé, entre que el seu contingut pràctic és bastant difícil, que fins i 
tot amb aquesta manera de fer, doncs, podríem presentar fins a 79 mocions que són els 
79 elements que formen part d’aquest epígraf 2a i declarar el Masnou, perquè 
segurament d’aquests 79, la majoria els podem trobar en el dia a dia del municipi del 
Masnou, però entenem que és poc útil i, per tant, ens abstindrem.  
 
I, això, afegir que en l’anterior debat que vam tenir del ROM, aquest Grup ja va intentar, 
en la mesura del possible, que mocions que no tinguessin contingut pràctic o efectiu a 
l’Ajuntament del Masnou, al municipi del Masnou, doncs, no fossin ni tan sols 
presentades i buscar una forma alternativa per discutir-les, debat de forma política que no 
va ser possible. Però, bé, aquests són els motius. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies, senyor Avilés. Senyor Quim Fàbregas, pel Govern. 
 
El Sr. Joaquim Fàbregas 
 
Gràcies, senyor alcalde. Simplement, per donar les gràcies en nom del Govern al 
portaveu del PSC per haver incorporat les esmenes i dir que no estem d’acord amb 
algunes afirmacions que s’han dit, que no té contingut pràctic en l’àmbit local. 
L’Ajuntament del Masnou té contractades dues empreses de la neteja viària; de la 
jardineria, tant l’una com l’altra utilitzen aquest producte, com li vaig informar a través 
d’una resposta a una pregunta que va efectuar el senyor Ernest Suñé, crec que en el Ple 
del mes de gener, en entrar la nova empresa concessionària del servei de neteja viària ja 
la vam informar que no podria utilitzar aquest producte, que la retirada de les herbes dels 
escocells s’havia de fer manualment o amb productes, diguem-ne, mediambientalment 
més sostenibles i, per tant, creiem que sí que té una aplicació pràctica.  
 
Arran de l’aprovació d’aquesta moció, informarem a l’altra empresa que sí que utilitza 
aquest producte, que és jardineria, tot i que l’utilitza molt puntualment i acotadament en 
algun petit espai del Masnou. Que a partir d’aquesta aprovació, doncs, no la podrà fer 
servir. Altra cosa és que des de l’Ajuntament podem limitar l’ús, diguem-ne, de titulars de 
finques privades en la utilització d’aquest producte. Sí que els podem informar que el 
Masnou ha estat declarat lliure de glifosat, ara, limitar-ne l’ús, crec que no es pot fer. 
Gràcies.  
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Alguna precisió més per part del ponent? Senyor Suñé 
 
El Sr. Ernest Suñé 
 
Jo, per agrair totes les aportacions i els vots, tant els favorables com les abstencions, que 
en definitiva també permeten l’aprovació. Aclarir que no s’ha de confondre que hi hagi 
una llista de productes que puguin produir càncer, però que siguin de, diguem, d’opció 
voluntària com és el mate, a mi no m’obligaran a prendre mate, però algú, hi haurà gent 
que sí que en prengui ,però com el glifosat, que és un producte que s’utilitza als jardins 
de les escoles municipals. Els nostres fills segurament enrebran.  
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Estem parlant d’afectacions diferents. Aquella llista és una llista informativa, i nosaltres el 
que pretenem amb aquesta moció és que, com molt bé ha explicat el regidor Quim 
Fàbregas, les empreses que treballen pel Masnou no utilitzin aquest producte. Si ho 
aconseguim, ja haurem fet un gran pas endavant. Evidentment, els privats, dins del seu 
àmbit d’aplicació, dintre de la seva finca, podran fer el que vulguin, però nosaltres ja els 
podem informar dels riscos que poden córrer. Aquesta moció el que els està dient és que 
aquell producte no és sa. I, certament, li aprofito per dir: no prengui mate i no vagi a la 
perruqueria, jo no tinc aquest problema però vostè segurament sí. Vagi amb compte. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies, senyor Suñé. Si els sembla passaríem a la votació de la moció.  
 
Resultat: Aprovat per majoria absoluta per 17 vots a favor i 4 vots d’abstenció. 
 
Votació 
Els grups municipals d’ERC-AM-MES (6 regidors), CiU (5 regidors), CUP-PA (2 
regidores), ICV-EUiA-E (2 regidors) i PSC-CP (2 regidors) hi voten a favor. 
 
Els grups municipals de C’s (3 regidors) i PP (1 regidor) s'abstenen. 
 
18. Moció presentada pels grups municipals d'ERC-AM-MES, CiU, ICV-EUiA i PSC-
CP per demanar que la Minurso (Missió de les Nacions Unides pel referèndum al 
Sàhara Occidental) assumeixi competències en drets humans 
 
La Sra. Noemí Condeminas presenta aquest punt tot explicant: 
 
Gràcies, bona nit. Jo vull dir que la presentem aquests grups, però la presentem en nom 
del Masnou amb el Sàhara, que avui ens acompanya. I que en nom de tots els grups 
representats o que subscrivim aquesta moció, doncs, us agraïm que ens la féssiu arribar. 
Vull dir per tot el públic, que se’ns va fer arribar a tots els partits per igual, es va donar 
aquesta opció, i que avui la llegeixo jo en nom de tots, però que la podria llegir qualsevol 
dels grups.  
 
Dit això i com seguim, el que hem comentat abans, faig una molt breu explicació de 
l’explicació d’antecedents, no obstant això l’opció està a l’Alcaldia per si algú del públic la 
vol sencera.  
 
Per tant, la pot tenir documentada i dir, doncs, que bé, que l’any 1975, doncs, ara ja fa 40 
anys, el Govern franquista va signar els anomenats acords tripartits de Madrid amb 
Mauritània i el Marroc, cedint il·legalment la província del Sàhara Espanyol a aquests dos 
països, malgrat que després hi ha hagut sentències, doncs, que ja han parlat de la 
il·legalitat d’aquesta cessió, doncs ja sabeu que va haver-hi una guerra que va durar prop 
de més de 15 anys de durada. Que l’any 88 finalment es van signar uns acords de pau i 
es va pactar un referèndum d’autodeterminació. Han passat 40 anys des d’això i 27 anys 
després del final d’aquest conflicte, encara no s’ha portat a terme aquest referèndum.  
 
Tenim els camps de refugiats més antics que existeixen al món, en aquest lloc en 
concret. Gent relegada de la seva pròpia terra, en condicions, envoltats de culots 
marroquins i en condicions totalment, bé, no sé ni quina paraula dir, però la paraula crec 
que seria inhumana. Crec que seria bo recordar que va haver-hi un viatge durant la 
delegació del Parlament de Catalunya l’any 2014, i que allà es van treure una sèrie de 
conclusions que valdria la pena, només encara que sigui anomenar que és constatava la 
vulneració de drets humans, es constatava la negació de drets bàsics, es constatava la 
negació de drets col·lectius de tots els pobles, i de tergiversació i l’ocultació de la realitat 
dels drets humans, que ja es vulneraven. Hi ha una preocupació actual, que és que la 
resposta no violenta del poble Sahrauí durant tots aquests anys acabi sent finalment 
violenta veient la impunitat amb la qual es vulneren els drets any rere any. I, atès tot això 
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doncs, atès la il·legalitat d’aquesta ocupació marroquina per bona part del territori del 
Sàhara Occidental.  
 
Atesa la presència del desplegament de la MINURSO, en nom de les Nacions Unides i de 
la comunitat Internacional en el territori del Sàhara Occidental i de la missió específica 
d’interposar-se entre les parts en conflicte per celebrar un referèndum i trobar una solució 
pacífica. Atesa la violació sistemàtica dels drets humans. Atès el debat sobre el 
desplegament de la MINURSA i les seves competències, que les Nacions Unides ha de 
celebrar el proper mes d’abril. Atès que són els membres de la comissió permanent els 
que han de decidir sobre aquest tema i atesa la present moció dels grups municipals 
d’ERC-AM-MES, CIU, ICV-EUiA i PSC a l’Ajuntament del Masnou, el Ple decideix: 
 
La senyora Noemi Condeminas llegeix la part resolutiva, la qual literalment diu el següent: 
 
Aquesta moció s’ha presentat a l’empara del que diuen els articles 38 i 39 del ROM, no 
ha passat per Comissió Informativa i no s’ha sotmès a examen de Secretaria ni 
Intervenció. 
 
“Explicació i Antecedents 
 
L’any 1975, ara fa 40 anys, el darrer govern franquista signà els anomenats Acords 
tripartits de Madrid amb Mauritània i el Marroc, cedint il·legalment la província del Sàhara 
Espanyol a aquests dos països.  
 
Aquest fet es produïa malgrat la sentència del tribunal internacional de La Haia, que no 
veia cap relació històrica de domini entre els sahrauís i els seus veïns, sota la pressió de 
la Marxa Verda organitzada per la monarquia marroquina i malgrat les continues 
resolucions de les nacions Unides que reclamaven a Espanya la organització d’un 
referèndum d’autodeterminació sobre el futur del territori. 
 
Els sahrauís, en defensa dels seus drets, iniciaren la resistència armada que dona pas a 
una guerra de prop de 15 anys de durada, fins que, el 1988 es signaren els Acords de 
Pau de Houston i, poc desprès l’Alto el foc. En aquests acords es determinà que hauria 
de desenvolupar-se un referèndum d’autodeterminació sota control de les Nacions 
Unides. Naixia la Missió de les nacions Unides per a la realització del referèndum al 
Sàhara Occidental (MINURSO). 
 
Les traves del govern marroquí i la incapacitat de la comunitat internacional han fet que 
avui, 40 anys després de l’inicií del conflicte i 27 anys després del a fí de la guerra, 
encara no s’hagi portat a terme aquest referèndum. 
 
Al llarg d’aquest temps, mentre un abona part de la població sahrauí malviu de l’ajut 
internacional en els que son un dels campaments de Refugiats més antics dels que 
existeixen al Món, aquells altres sahrauís que restaren a casa seva, han vist com 
l’ocupant marroquí reprimia qualsevol manifestació de la seva identitat i de la seva 
voluntat. 
 
Relegat a la seva pròpia terra de les millors ocupacions, envoltats de colons marroquins 
provinents del nord que no oculten la seva animadversió, amb unes forces d’ocupació 
militars i policials dedicades específicament a la persecució de qualsevol signe d’identitat, 
els sahrauís dels territoris ocupats iniciaren una lluita de resistència pacifica, anomenada 
Intifada sahrauí, que culminà amb la constitució del Campament de la dignitat, de Gdeim 
Izik, reclamant el respecte dels drets humans i l’accés a les ocupacions i les feines que es 
desenvolupaven en el seu territori. Aquest Campament constituït per prop de 20.000 
sahrauís es considera com la primera espurna de l’anomenada Primavera Àrab. 
 
Al llarg d’aquests anys han estat centenars els presoners sahrauís desapareguts, milers 
els empresonats i apallissats, els apartats dels seus estudis i de les seus treballs, els 
condemnats en tribunals sense cap garantia processal. 
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En tots els casos per expressar la seva identitat, per reclamar millores socials, per 
demanar la fi de la ocupació i la celebració d’un referèndum d’autodeterminació d’acord 
amb la legalitat internacional. 
 
Malgrat que la legalitat internacional i les resolucions de les Nacions Unides els donen la 
raó, les tropes desplegades integrants de la MINURSO, en el territori, no tenen cap 
competència en aquest terreny i assisteixen impassibles a aquestes violacions fragants 
de la legalitat internacional que es produeixen cada dia davant seu. Violacions que han 
estat documentades per nombroses entitats internacionals així com delegacions 
parlamentàries i advocats i juristes observadors. I això que les pròpies Nacions Unides 
afirmen que el manteniment i la aplicació del respecte als drets humans son 
competències de les missions de Pau. De fet, la MINURSO es la única missió de pau 
desplegada sense competències en aquesta matèria. 
 
En aquest sentit es bo recordar el resum del viatge d’una delegació del Parlament de 
Catalunya, realitzada als territoris ocupats del Sàhara occidental del 13 al 16 d’abril del 
2014. 
 
En el corresponent informe es marcaven les següents conclusions: 
 
1. Constatació de la vulneració dels drets humans (detencions, persecucions, tortures, 

repressió, desaparicions…). Creiem que s’està produint un etnocidi evident amb el 
coneixement (i fins i tot la connivència i tolerància) de l’ONU i de la comunitat 
internacional. 
 

2. Constatació de la negació de drets bàsics individuals: al treball, al salari digne, de 
moviment, d’expressió, de reunió, d’associació, a l’assistència sanitària, a l’educació, 
a l’habitatge. Per tant, no es compleixen els mínims drets econòmics, socials i 
culturals per a la seva dignitat i el lliure desenvolupament de la seva personalitat. 

 
3. Constatació de la negació dels drets col·lectius dels pobles: d’afirmar-se com a nació, 

d’autodeterminació, al lliure exercici de la seva sobirania en el seu territori, a 
expressar i desenvolupar la seva pròpia cultura i patrimoni, a disposar dels recursos 
naturals dels seu propi territori, a establir internacionalment les relacions que 
consideri. 

 
4. Constatació de la voluntat de tergiversació i ocultació de la realitat sobre els drets 

humans al Sàhara Occidental ocupat. La prohibició de l’entrada de delegacions 
internacionals d’observació, els impediments de les delegacions que fan observança 
en el territori i el bloqueig informatiu en són una prova són estratègies per silenciar el 
conflicte. 

 
5. Es fa necessària una intervenció internacional urgent, dotant la missió de l’ONU 

(MINURSO) de les competències en observança i garantia de no vulneració dels 
drets humans. Aquesta necessària i urgent intervenció internacional és 
imprescindible per tal de resoldre un conflicte enquistat i amb un poder molt desigual 
per les dues parts en conflicte.  

 
6. Reafirmació de la necessitat de finalitzar els treballs previs i realització d’un 

referèndum lliure i vinculant per decidir el futur del Sàhara. Cal esgotar aquesta via 
pacífica de forma urgent.  

 
7. Preocupació perquè hi ha indicis que l’actual resposta no violenta del poble sahrauí a 

les agressions del govern marroquí es converteixi en futures respostes amb violència 
per part del poble sahrauí, si es manté la repressió en el territori ocupat i la 
sistemàtica i impune violació de drets humans. 
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8. Aposta per la proliferació de delegacions internacionals en territori ocupat per la 
observança de la violació de drets humans, per la presència lliure de mitjans de 
comunicació i de periodistes, i que sigui la comunitat internacional qui vetlli per 
garantir la seva entrada i la realització de la seva missió d’observança amb total 
llibertat. 
 

9. Constatació i admiració de la capacitat de resistència pacífica del poble sahrauí en un 
context de repressió tan dur com l’actual en territori ocupat i mostrem la nostra 
màxima solidaritat i compromís per dur a terme les accions necessàries per 
denunciar la seva situació i donar suport a la seva causa justa. (INFORME DE LA 
VISITA ALS TERRITORIS OCUPATS DEL SÀHARA OCCIDENTAL PER PART DE 
LA DELEGACIÓ CATALANA REALITZADA ENTRE EL 13 I EL 16 D’ABRIL DE 2014, 
que s’acompanya I es pot trobar a la web del parlament mitjançant cerca “delegacio 
Parlament catalunya sahara occidental”) 
 
El proper mes d’abril esta previst el debat a les Nacions Unides sobre la continuïtat 
de la MINURSO I les seves funcions. Aquest any 2014, els Estats Units demanaren 
que aquesta missió tingues competències en l’observança I aplicació dels Drets 
humans en els territoris ocupats del Sàhara occidental, tot I que el veto de França ho 
impedí. Aquesta Missió es desplegà al territori mitjançant la resolució 690 del Consell 
de Seguretat de les nacions unides del 29 d’abril del 1991 que també s’acompanya I 
es pot trobar a  

 
http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=S/RES/690(1991) 

 
Es inadmissible que una Missió internacional de les Nacions Unides desplegada en el 
territori per cercar una solució pacifica a un conflicte pugui restar impassible davant 
de les violacions reiterades dels drets Humans. 

 
Atès la il·legalitat de la ocupació marroquina de bona part del territori del Sàhara 
Occidental. 

 
Atès la presència I desplegament de la MINURSO en nom de les Nacions Unides I de 
la Comunitat Internacional en el territori del Sàhara occidental I amb la missió 
especifica d’interposar-se entre les parts en conflicte per celebrar un referèndum I 
trobar una solució pacifica al mateix. 

 
Atesa la violació sistemàtica dels drets humans, acreditada mitjançant de reiterats  
informes de tota mena d’institucions I entitats, com Human Rights World o la 
Fundació Miterrand, I tal com es recull en l’informe de la visita d’una delegació de 
l’Intergrup parlamentari català per la pau al Sàhara. 

 
Ates el debat sobre el desplegament de la MINURSO I les seves competències que 
les Nacions Unides han de celebrar el proper mes d’abril. 

 
Atès que son els membres de la Comissió Permanent els que han de decidir sobre 
aquest tema. 

 
Atesa la present moció dels Grups municipals d’ERC-AM, CiU, ICV-EUA i PSC a 
l’Ajuntament del Masnou: 
 

 L’AJUNTAMENT EN PLE DECIDEIX: 
 

1. Instar a la Comunitat internacional, I especialment als membres permanents del 
Consell de la Seguretat de les nacions Unides I al govern d’Espanya a fer complir 
les resolucions de les Nacions Unides sobre el conflicte del Sàhara occidental, I 
garantir la realització d’un referèndum d’autodeterminació en el que els I les 
sahrauís puguin decidir lliurement I amb totes les garanties el seu futur, acabant 
amb un conflicte de mes de 40 anys de durada. 
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2. Mentre no es produeixi el referèndum I la resolució pacifica del conflicte, , dotar la 

missió de l’ONU (MINURSO) de les competències en observança i garantia de no 
vulneració dels drets humans. Aquesta necessària i urgent intervenció 
internacional és imprescindible per tal de resoldre un conflicte enquistat i amb un 
poder molt desigual per les dues parts en conflicte.  

 
3. Demanar que el Govern d’Espanya accepti la seva responsabilitat en la resolució 

d’aquest conflicte, especialment en la preservació de l’observança dels drets 
humans en els territoris ocupats del Sàhara occidental, dels quals es encara avui, 
oficialment, potencia administradora de iure. 

 
4. Demanar als membres del Consell de Seguretat de les Nacions Unides que 

acordin la dotació clara de competències a la MINURSO en material de Drets 
Humans, d’acord amb les cartes fundacionals I declaracions de la mateixa 
institució I que cap membre permanent del mateix exerceixi el dret a veto en 
aquesta material. Veto, a totes llums incomprensible. 

 
5. Enviar la present moció a les Ambaixades dels membres permanents del Consell 

de seguretat de les Nacions Unides a Madrid, ministeri d’Afers exteriors espanyol, 
Missions permanents davant del Consell de Seguretat de les Nacions Unides a 
Nova York, Federació ACAPS, Ceas, Grups Parlamentaris de Congrés i del 
Parlament de Catalunya, Delegació del Front Polisario a Catalunya i a l’estat 
espanyol i entitats de la població. 

 
Si se’m permet, també, afegir que se’ns va demanar que entrés aquest mes, perquè així 
s’ha demanat en molts ajuntaments de tot arreu de Catalunya i d’Espanya, per poder 
portar, doncs, aquest mes d’abril, crec que és el front de les Nacions Unides de forma 
sistemàtica i en bloc tots els municipis aquesta moció i que és un primer pas de moltes 
altres actuacions que aniran venint per reclamar aquest dret que té aquest poble. Gràcies 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Hi hauria alguna intervenció? Senyor Màxim Fàbregas 
 
El Sr. Màxim Fàbregas 
 
Sí, molt breu. Vull dir que l’actuació que acabem, que votarem d’aquí a un moment és 
una actuació important; però crec que seria insuficient si ens limitem únicament a 
trametre els acords a partir de la institució que és l’Ajuntament. Jo crec que, almenys els 
grups que han donat suport a la moció, ens hauríem de comprometre a fer-la arribar 
nosaltres mateixos als representants que tenim al Congrés dels Diputats i al Parlament de 
Catalunya. Perquè això, crec que seria encara una mesura més de força que pot 
permetre que ells ens representin i ens defensin davant aquests estaments 
internacionals, als quals segurament tenim més dificultats per arribar nosaltres que no 
pas ells. Nosaltres ho pensem fer. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Alguna intervenció més? Doncs recordaríem molt breument, si us plau, senyor De las 
Heras. 
 
El Sr. Federico de las Heras 
 
No, abans que res, jo anticipo que el nostre vot serà una abstenció. Però abans i és per 
raonar l’abstenció de forma molt breu.  
 
Primero comentar todo nuestro respeto y afecto al pueblo saharaui somos a sus 
representantes, que lo entienda muy claro que el español lo entiende muy bien. Ya lo 
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estudió en la escuela, pero nosotros nos abstendremos como municipio. ¿Por qué nos 
vamos a abstener? Nos vamos a abstener como representantes municipales. ¿Por qué 
nos vamos a abstener? Desde mi humilde punto de vista a mí se me escapa, como 
representante municipal, la complejidad del tema Saharaui, es un tema que hay 
confluencias de intereses muy importantes, hay conflicto importante con un socio nuestro, 
hablemos claro que es Marruecos. Por otra parte tampoco queremos un conflicto bélico 
entiendo España en la zona y para nadie no sería deseable después de muchos años de 
lucha, pero está claro que tiene que haber alguna solución de una forma o de otra. Jo no 
sé cuál es la mejor, yo no sé si esta moción es la que está gestionando des de nuestro 
gobierno que tienen las relaciones de exteriores pues con Marruecos, con el Frente por el 
Sáhara, con otros países. Entonces no me atrevo a dar una opinión firme, es decir, la 
apoyo con sus consecuencias, la deniego, no. Yo pienso que nos faltan bases 
suficientes, por lo menos desde mi humilde punto de vista des de aquí, para poderla 
juzgar. Por esos nos abstendremos, pero por eso digo antes que nada nuestro respeto y 
nuestro cariño que como hemos conocido, hemos tardado muchos representantes y 
muchos ciudadanos saharauis desde el Partido Popular del Masnou. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Abans, em sembla que el Grup Socialista també vol dir una breu 
intervenció. 
 
 La Sra. Mònica González 
 
Sí, molt breu, gràcies senyor alcalde. Res, ratificar el nostre compromís aquí públicament 
que farem arribar aquesta moció extensivament al nostre Grup Parlamentari i al Congrés i 
on faci falta arribar. Gràcies 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
D’acord. Hi hauria alguna intervenció més, senyora Condeminas? 
 
La Sra. Noemí Condeminas 
 
Sí, gràcies. Jo no pensava intervenir perquè, com deia, la moció no és meva, és de 
l’entitat que ens l’ha presentat, és però com que entenc que ells en aquest moment no 
tenen veu i vot i suposo que, potser després de la intervenció del senyor Federico de las 
Heras, voldrien poder-li contestar alguna cosa, em crec legitimada, si em permeten 
vostès, a dir que vostè diu que humilment no té la informació, jo li dic que se’ns va citar a 
una reunió per donar-nos tota la informació entenent que vostè em pot dir que treballava i 
que no podia ser-hi, evidentment, jo, en nom d’aquesta entitat, vaig reenviar tota la 
informació i vaig dir que qualsevol aclariment que necessitessin estaven disposat a 
reunir-se amb qui fes falta.  
 
Per tant, no esgrimeixi ara manca d’informació. I, després, com a càrrec públic, crec que 
tenim l’obligació o el deure de tot allò que ens cau damunt les mans i que creiem o que i 
creiem que és important, buscar informació. En aquest cas, per exemple, ho vam estar 
comentant durant una reunió de més d’una hora i pico amb la senyora Mònica que vam 
estar compartint. Jo, hi havia moltes coses que desconeixia, que em vaig informar previ a 
la reunió i que, tret de la reunió, ho vaig acabar coneixent. Per tant, abstingui’s, si vol, 
però no posi com a excusa manca d’informació, perquè no és aquest cas.  
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Bé, moltes gràcies. Molt breument senyor De las Heras 
 
 
 
 



Acta del Ple de l'Ajuntament del Masnou Sessió núm. PLE2016000003  17 de març de 2016 

 

57 

El Sr. Federico de las Heras 
 
Sí, sí, no és manca d’informació ni molt menys. No interpreti malament el que he dit. És 
manca de visió política per poder opinar amb un tema d’aquestes característiques. Quan 
estem parlant de manca d’informació no estamos hablando de falta de información 
expuesta por unas partes determinadas. Es falta de la vista política de la visión política 
necesaria para tratar temas de complejidad internacional. Y a esto me refiero. Yo no la 
tengo, si usted la tiene, la felicito. Desde mi humilde punto de vista, yo no la tengo. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies, si els sembla passaríem, per fi, a la votació de la moció, presentada per 
quatre grups municipals.  
 
Resultat: Aprovat per majoria absoluta per 17 vots a favor i 4 vots d’abstenció.  
 
Votació 
Els grups municipals d’ERC-AM-MES (6 regidors), CiU (5 regidors), CUP-PA (2 
regidores), ICV-EUiA-E (2 regidors) i PSC-CP (2 regidors) hi voten a favor. 
 
Els grups municipals de C’s (3 regidors) i PP (1 regidor) s'abstenen. 
 
A proposta de la presidència, es fa un recés de 10 minuts. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Si els sembla reprendríem la sessió. Reprendríem la sessió, si us plau, regidors i 
regidores. Continuaríem amb l’ordre del dia. Aniríem a la següent moció de l’ordre del dia. 
 
19. - Moció presentada pel Grup Municipal d'ICV-EUiA en defensa de l'escola 
pública i de rebuig al tancament d'aules i línies de P3 
 
El Sr. Màxim Fàbregas presenta aquest punt tot explicant: 
 
Gràcies, senyor alcalde. Tal com hem quedat, faré només una breu descripció del 
contingut de la moció i passaré a llegir les propostes d’acord. La moció, a la qual hem 
incorporat una bona part de les esmenes que havia presentat la CUP, posa de manifest 
que en els darrers cinc anys, s’han tancat moltes línies i s’han suprimit molts centres 
educatius públics a Catalunya; denuncia que, en aquests mateixos anys, la inversió en 
manteniment, en millora i en construcció de centres escolars públics ha estat 
pràcticament inexistent; alerta del problema de massificació a les aules a causa de 
l’aplicació del RD 14/2012 del govern del PP que permet ampliar la ràtio a primària i 
secundària fins a un 20 % respecte del que estava establert; denuncia també que, tot i 
que hi ha una xarxa d’escoles privades, les concertades, que es finança amb recursos 
públics, a l’hora de decidir tancament d’aules i supressió de línies el Departament 
d’Ensenyament opta per fer-ho únicament a les escoles públiques i exposa que, en opinió 
del nostre Grup i també de la CUP, si finalment s’han de tancar línies o aules, també es 
tinguin en compte les escoles concertades. 
 
La moció denuncia, finalment, l’angoixa que ha provocat en molts municipis de Catalunya, 
del Maresme i també del Masnou, les notícies provinents del Departament 
d’Ensenyament, pel que respecta al tancament de línies de pública i posa com a exemple 
la situació que es va viure al Masnou l’any 2010 quan, tots recordareu, el Departament 
d’Ensenyament va decidir suprimir un grup de P3 a l’escola Lluís Millet, cosa que no va 
aconseguir per la decidida oposició conjunta de la comunitat educativa del Masnou i del 
seu Ajuntament i demana que s’aprofitin les actuals circumstàncies, a les quals també la 
moció fa esment, per reduir la ràtio d’alumnes per aula a un màxim de vint en el cas 
d’infantil i primària. Pel que fa a les propostes d’acord, la moció proposa el següent: 
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El Sr. Màxim Fàbregas llegeix la part resolutiva, la qual literalment diu el següent: 
 
Aquesta moció s’ha presentat a l’empara del que diuen els articles 38 i 39 del ROM, no 
ha passat per Comissió Informativa i no s’ha sotmès a examen de Secretaria ni 
Intervenció. 
 
“En els darrers cursos s'han tancat moltes línies i centres d’educació publica a Catalunya, 
s'han posat en evidencia mancances de manteniment i d'adequació d'espais i, també, una 
falta greu d'inversions en centres per substituir barracons i espais poc dignes per a 
l'educació pública a l'Europa del segle XXI. 
 
Per a ICV-EUiA aquestes inversions en centres i equipaments públics han de ser una 
prioritat del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, corn a 
administració competent en la matèria, mentre que, per contra, el pressupost en educació 
pública a Catalunya es manté retallat en xifres per sota de les de l'any 2010. 
 
L'aplicació de polítiques de retallades, realitzades des del departament d'Ensenyament i 
justificades en el marc sociopolític de la crisi, estan contribuint a empitjorar la situació de 
l’escola pública ja que gairebé la totalitat d'aquestes mesures afecten els centres públics. 
 
El descens de la natalitat, sumat a la marxa de famílies immigrants que tornen als seus 
països o busquen feina en altres llocs motivant el trasllat de la unitat familiar, farà que en 
un futur proper el problema sigui més greu, i pugui afectar més escoles i fins i tot 
eliminant alguna línia sencera, o en el pitjor dels casos, tancant escoles. El problema no 
només afecta i pot afectar al Masnou, sinó també a altres municipis i comarques.  
 
A aquests fets els hem de sumar un altre de no menys importància: el pic demogràfic de 
moltes poblacions comportarà la necessitat de creació de noves línies a secundària. 
 
Hi ha altres elements essencials lligats a la preservació de la qualitat educativa, com ara 
el nombre d'alumnes per aula i el desviament d'alumnat cap a centres privats sostinguts 
amb fons públics. 
 
L’augment de les ràtios als centres (permès per Reial Decret fins a 30 alumnes a 
primària, per exemple) comporta la massificació de moltes aules, amb conseqüències 
molt negatives per a la tasca educativa, alhora que dificulta el manteniment de línies.  
 
Per a ICV-EUIA, posar la mirada exclusivament en termes economicistes per a la 
reducció de costos és tancar-nos a replantejar i proposar un altre escenari molt més 
positiu, obert, progressista i social. El tancament de grups, sustentant la decisió només en 
l’estalvi econòmic, és una postura que perd el sentit més estricte de l’educació, que és 
fomentar l’aprenentatge i el desenvolupament integral de la persona, per a esdevenir 
ciutadans i ciutadanes crítiques, formades i compromeses amb el futur.  
 
Per altra banda, l’escola pública no és l’única finançada amb recursos públics, ja que la 
xarxa d’escoles privades concertades també es finança amb els pressupostos de la 
Generalitat de Catalunya. No obstant, quan es tracta de retallades en Educació o, com en 
aquest cas concret, de tancament de grups i/o línies, el Departament d’Ensenyament no 
es planteja incloure les escoles privades concertades en la seva programació. No només 
es produeix aquesta discriminació positiva, sinó què se les afavoreix financerament. Als 
pressupostos de la Generalitat per al 2015, la subvenció a escoles privades concertades 
va augmentar el 17,3%, mentre que el pressupost en educació pública es va mantenir 
retallat en xifres per sota de les de l’any 2010. En conseqüència, el deteriorament de 
l’escola pública per part de la política del Govern de la Generalitat de Catalunya es 
produeix en paral·lel a l’afavoriment de les escoles privades concertades.  
 
Creiem que, si s’hagués de tancar línies o aules, s’hauria de tenir en compte la privada 
concertada, a la qual la llei li assigna ser complementària de l’escola pública, cosa que no 
sempre es compleix i que, en un context de retallades, els fons públics s’han de destinar 
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prioritàriament a l’escola pública i s’ha d’anar reduint el finançament a la privada 
concertada.  
 
Des del nostre grup municipal creiem que cal fer una lectura diferent a la conjuntura i a 
les solucions adoptades fins ara, que considerem basades estrictament en termes 
econòmics, i que formen part d’un procés i decisions profundament ideològic i de canvi de 
model educatiu que el govern de la Generalitat de Catalunya està imposant en el nostre 
país. Un canvi que no és un altre que el deteriorament conscient de l’escola pública i 
l’inequívoc afavoriment de l’escola privada.  
 
Nosaltres entenem que el descens de la natalitat s’hauria d’aprofitar per a reduir les ràtios 
a les aules, millorar la qualitat educativa i l’atenció a la diversitat, rica i alhora complexa 
de gestionar amb una ràtio de 25 alumnes per aula. Entenem aquesta circumstància com 
una oportunitat de millora del nostre sistema educatiu i per a l’èxit escolar i creiem que cal 
aprofitar-la per adoptar mesures que, com la reducció de ràtios a P3, evitar el tancament 
de cap línia ni aula de l’escola pública i augmentar la plantilla de docents, donarien un 
impuls a la millora de la qualitat educativa. 
 
Les decisions del Departament d’Ensenyament que plantegen reduir grups només a 
l'Escola Pública comporten desigualtat i manca d'equitat i, per això, la defensa de 
l'Educació Publica precisa del suport de tota la comunitat educativa, dels moviments 
socials, i dels governs locals i ajuntaments, un suport que, en algunes poblacions, ha 
aconseguit frenar la pèrdua de línies publiques prevista inicialment pel Departament 
d’Ensenyament. 
 
En relació a aquesta problemàtica, en els darrers mesos, les comunitats educatives de 
Catalunya i, més concretament la comunitat educativa del Maresme, estan vivint amb 
preocupació i angoixa les comunicacions del Departament d'Ensenyament de la 
Generalitat de Catalunya en les quals s'informa -de manera opaca i sense deliberació i 
participació dels municipis afectats- que, atenent el descens de la natalitat, es produïa 
una reducció de les matrícules de P3 de tal manera que el Departament d’Ensenyament 
s'obligava al tancament de diferents grups de P3 a diversos municipis del país i de la 
comarca per al proper curs.  
 
Aquesta preocupació i angoixa ha estat present, des de fa 6 anys, també al nostre poble, 
arribant al seu punt més greu quan, l’any 2010, el Departament d’Ensenyament va decidir 
suprimir un grup de P3 a l’escola Lluís Millet i va dur a terme aquesta supressió. 
Afortunadament, la mobilització de la comunitat educativa (famílies, alumnes i docents) i 
el suport unànime de l’Ajuntament van aconseguir fer rectificar el Departament 
d’Ensenyament que, poques setmanes abans de l’inici del curs escolar, va tornar a 
autoritzar el grup de P3 a l’escola Lluís Millet que havia suprimit 6 mesos abans. 
 
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. Manifestar el rebuig a les intencions transmeses pels Serveis Territorials 
d’Ensenyament del Maresme – Vallès Oriental – Osona segons les quals es proposa el 
tancament de línies de P3 als cursos 2016-2017 i següents.  
 
Segon. Instar al Govern de la Generalitat de Catalunya, al Departament d'Ensenyament i 
als diferents Serveis Territorials del Departament d'Ensenyament a: 
 

a) Posar en valor i respectar la co-responsabilitat dels ajuntaments i els governs 
locals en la planificació educativa, tot i respectant les competències que la llei els 
atorga en matèria de zonificació, reserva de places per a alumnes amb 
necessitats educatives especials o l'establiment de ràtios, a més d'altres polítiques 
educatives que es porten a terme a cada poble o ciutat. 
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b) Mantenir totes les línies a la preinscripció en tot el territori. 

 
c) Reduir les ràtios per garantir el manteniment de grups i la millora de la qualitat 

educativa. 
 

d) Elaborar, d'acord amb els ajuntaments i en col·laboració amb les comunitats 
educatives corresponents, un pla urgent de millores dels edificis i equipaments 
dels centres educatius públics de la comarca del Maresme i, més concretament, 
del municipi del Masnou.  

 
Aquest pla incorporarà un calendari en el qual s’inclouran, prioritzades, les 
actuacions a realitzar, el cost aproximat de cadascuna d’elles, així com una 
previsió pel que fa referència a la realització de les mateixes. 
 

e) Elaborar, d'acord amb els ajuntaments, un pla i el calendari corresponent, de 
construcció de centres públics que garanteixi una oferta de places publiques 
suficient per a tot l'alumnat, amb especial atenció a la formació professional i 
continua. 

 
f) Suprimir els concerts a les escoles d'elit que segreguen per sexe. 

 
Tercer. Instar el Govern de la Generalitat a obrir un procés de diàleg, obert a tota la 
comunitat educativa i els governs locals, per revisar l'actual model educatiu i consensuar 
un nou marc legal, fruit d'un gran pacte per l’educació, que organitzi el sistema educatiu a 
Catalunya adaptat a la nova realitat política i a l'actual context econòmic, social i 
demogràfic. 
 
Instar el Parlament de Catalunya i els grups parlamentaris a permetre el debat de la ILP 
(Iniciativa Legislativa Popular) per un nou sistema educatiu a Catalunya, que compta amb 
el suport de 96.000 signatures i 160 entitats/associacions que li donen suport. 
 
Quart. Instar el Departament d’Ensenyament a obrir un espai de diàleg, amb la comunitat 
educativa i els governs locals, per tal d’analitzar les dades i adoptar les mesures 
necessàries per afavorir l’educació, la seva qualitat i l’impuls a l’èxit escolar, tot reforçant 
els centres públics. Unes mesures que podrien, entre d’altres, fer efectiva una reducció 
de ràtios fins a 20 alumnes per als nous grups de P3 i garantir el manteniment de les 
plantilles de treballadores i treballadors actuals. 
 
Cinquè. Demanar, al Departament d’Ensenyament, iniciar un procés d’acompanyament a 
l’escola privada concertada, amb l’objectiu d’aconseguir la progressiva implantació d’un 
sistema educatiu català que tingui una única xarxa pública, de titularitat i gestió públiques, 
per tal que els centres concertats puguin optar a incorporar-se a la xarxa d’escoles 
públiques o bé romandre com a centres privats. 
 
Sisè. Demanar al Departament d’Ensenyament que faci pública i accessible tota la 
informació relacionada amb les subvencions que reben els centres privats concertats o no 
concertats. 
 
Setè. Fer arribar aquests acords al Govern de la Generalitat de Catalunya, al 
Departament d'Ensenyament, al Serveis Territorials d'Ensenyament, als grups 
parlamentaris del Parlament de Catalunya, a les entitats municipalistes (FM i ACM), als 
centres educatius i a les AMPA del Masnou, i a les associacions, entitats i col·lectius del 
Masnou, i fer-los públics al Masnou ViU i a la web municipal.” 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Hi ha esmenes. Per part de la CUP queda alguna esmena per incorporar? 
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La Sra. Sandra Miras 
 
Sí, nosaltres vam enviar les esmenes i han estat incorporades al text que ell ha llegit, per 
tant li ho agraïm molt. Gràcies. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Per part del Govern hi ha esmenes? 
 
La Sra. Meritxell Blanch 
 
Nosaltres mantenim les esmenes presentades a la Junta de Portaveus i, a més a més, 
com que s’han transaccionat algunes amb la CUP, n’afegim una sisena que és el cinquè 
punt que ha estat presentat ara, que és el que fa referència demanant al Departament 
d’Ensenyament iniciar un procés d’acompanyament a l’escola privada-concertada amb 
l’objectiu d’aconseguir la progressiva implantació d’un sistema educatiu català que tingui 
una única xarxa pública de titularitat i gestió publiques, etc. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Entenc que per part del Govern, quantes esmenes quedarien? 
 
La Sra. Meritxell Blanch 
 
En tenim sis, de les quals una, la quarta, ha estat acceptada. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
D’acord. 
 
El Sr. Francisco Avilés 
 
Sí, jo demanaria si a l’hora de votar les esmenes ens fan una breu explicació del que 
serà. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
D’acord. Si li sembla, senyora Blanch, pot explicar breument les esmenes i després si de 
cas el ponent que respongui, i passaríem a la votació de les esmenes. 
 
La Sra. Meritxell Blanch 
 
Presentàvem la primera, que és, les tres primeres vaja, fan referència a la part expositiva. 
Proposem la supressió del primer paràgraf de la segona pàgina, que parla que en 
conseqüència deteriorament de l’escola pública per part de la política de Govern de la 
Generalitat de Catalunya es produeix en paral·lel a l’afavoriment de les escoles privades- 
concertades. Creiem que si s’hagués de tancar línies o aules s’hauria de tenir en compte 
la privada-concertada a la qual la llei assigna ser complementària de l’escola pública, 
cosa que no sempre es compleix i que, en un context de retallades al fons públic, s’han 
de destinar prioritàriament a l’escola pública i s’ha d’anar reduint el finançament a la 
privada-concertada.  
 
També demanaríem la supressió del segon paràgraf de la segona pàgina que diu: I que 
formen part d’un procés i decisions profundament ideològic i de canvi de model educatiu 
que el Govern de la Generalitat de Catalunya està imposant en el nostre país, un canvi 
que no és un altre que el deteriorament conscient de l’escola pública i l’inequívoc 
afavoriment de l’escola privada.  
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Pel que fa a la tercera, en el cinquè paràgraf es proposa suprimir les paraules de manera 
opaca perquè considerem que des del Departament d’Ensenyament no és que tingui 
opacitat sinó que simplement no ens deixen ni deliberar ni participar directament en les 
meses de negociacions.  
 
I, pel que fa als acords, demanem instar en el tercer punt, instar el govern de la 
Generalitat a obrir un procés de diàleg obert a tota la comunitat educativa i els governs 
locals per revisar l’actual model educatiu i consensuar un nou marc legal. Això ho 
substituiríem per consensuar els canvis legislatius necessaris adaptats a l’actual context 
econòmic, social i demogràfic. I, pel que fa al cinquè punt, és el que demanaríem que 
s’eliminés. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Senyor Màxim Fàbregas 
 
El Sr. Màxim Fàbregas 
 
Sí, de tot el que ha dit la regidora, bé, primer explicar que nosaltres hem fet una proposta 
alternativa al Govern respecte a les seves esmenes. Una proposta que el Govern no ha 
acceptat; malgrat això, nosaltres, de tot el que ara ha esmentat la regidora, sí que 
mantindríem la proposta alternativa a la seva esmena, relativa a l’acord tercer, perquè 
creiem que el redactat que havíem proposat és més entenedor i millora el redactat que 
proposaven ells. I, per tant, proposaríem que aquella demanda que fan de substituir la 
proposta d’acord tercer per la que ha llegit la regidora, en realitat sigui substituïda per: 
instar el govern de la Generalitat a obrir un procés de diàleg obert a tota la comunitat 
educativa i als governs locals per revisar l’actual model educatiu i consensuar, mitjançant 
un gran pacte per l’educació, els canvis legislatius necessaris per adaptar el sistema 
educatiu a Catalunya a l’actual context econòmic, social i demogràfic. 
 
La Sra. Meritxell Blanch 
 
Acceptaríem. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Entenc que quedarien quatre esmenes vives. Serien de l’exposició de motius, les tres 
supressions amb tres supressions a l’exposició de motius i una altra esmena que seria la 
supressió del cinquè punt. Per tant, serien aquestes quatre esmenes.  
 
El Sr. Màxim Fàbregas 
 
El tema de l’opacitat, que tampoc l’acceptem. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
El tema de l’opacitat està a l’exposició de motius, entenc. La supressió de les tres que 
afecten l’exposició de motius i l’eliminació del punt cinquè. Per tant, s’ha consensuat el 
punt tres, entenc. Per tant, ara si els sembla passaríem a votar les esmenes presentades 
pels grups de Govern. 
 
El president sotmet a votació les esmenes presentades pels grups municipals d’ERC-AM-
MES i CiU 
 
Resultat: S’aproven les esmenes per 14 vots a favor, 6 vots en contra i 1 vot d’abstenció. 
 
Votació: 
Els grups municipals d’ERC-AM-MES (6 regidors), CiU (5 regidors) i C’s (3 regidors) hi 
voten a favor. 



Acta del Ple de l'Ajuntament del Masnou Sessió núm. PLE2016000003  17 de març de 2016 

 

63 

 
Els grups municipals de la CUP-PA (2 regidores), ICV-EUiA-E (2 regidors) i PSC-CP (2 
regidors) hi voten en contra. 
 
El Grup Municipal del PP (1 regidor) s’absté. 
 
El Sr. Federico de las Heras 
 
Bé, nosaltres tenim una moció bastant similar de la qual a continuació farem la lectura 
principalment dels acords i algun tema més. I en aquesta hi ha un punt potser que se 
m’escapa, però jo no sé si el sentit de la moció canviant de forma que el ponent la pugui 
acceptar amb els punts que s’acaben de votar com a esmenes a la seva moció. A mi 
m’agradaria, i ho respectaria, que es respectin les voluntats dels ponents quan presenten 
les mocions i que no se’ls desvirtuï mitjançant esmenes potser forçades. Jo m’abstindré 
en aquesta moció, perquè entenc que un dels punts que s’han incorporat no ens acaben 
de fer el pes en el sentit inicial que tenia la moció, de la qual pensàvem votar tots els 
punts excepte un a favor. El punt 3f, però les noves incorporacions no, penso que canvia 
una mica el sentit que se li va donar originalment.  
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies, senyor De las Heras. Senyor Avilés 
 
El Sr. Francisco Avilés 
 
Sí, gràcies, senyor alcalde. No, només per demanar si, bé, finalment es vota la mocióm 
que entenc que sí, si podríem votar el punt 3f per separat de la resta perquè nosaltres 
tindrem un posicionament diferent. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
El punt 3f, d’acord. Senyora Blanch. Posicionament sí. 
 
La Sra. Meritxell Blanch 
 
Bé, tant l’anterior Equip de Govern com l’actual, ha defensat i defensem l’escola pública 
catalana com una peça clau per al vertebrament social i territorial, així com el 
manteniment de les línies educatives, tal com vam manifestar l’anterior mandat mitjançant 
una moció presentada el 23 de febrer de 2015 on, de manera específica, expressàvem el 
nostre rebuig al tancament de cap línia per al curs vinent al municipi del Masnou, molt 
especialment de cap escola pública. I on manteníem el nostre compromís amb l’oferta 
educativa actual del Masnou, diversa i de gran qualitat. Tot i que enguany tenim el 
compromís de Serveis Territorials que al Masnou no hem de patir pel manteniment de 
totes les línies, donem suport a la resta del territori que no es troba en la mateixa situació 
que nosaltres. Pel que fa al marc legal, defensem la validesa i vigència de la Llei 
educativa de Catalunya, perquè té un ampli consens. Volem recordar que la llei 
d’educació va ser aprovada l’any 2009 fruit d’un ampli consens entre les tres principals 
forces polítiques del moment, Convergència i Unió, Esquerra Republicana i Partit 
Socialista de Catalunya, van sumar 106 diputats dels 135 que formen el Parlament. 
Aquesta llei ha suposat uns grans avenços en el funcionament de l’escola a Catalunya, 
perquè, a tall d’exemple, desenvolupa un model educatiu d’interès públic propi que 
garanteix als catalans una educació de qualitat amb condicions d’igualtat. Garanteix una 
escola catalana en llengua i contingut. Prepara els alumnes en el plurilingüisme. 
Assumeix que la unitat bàsica del sistema és el centre. La formació dels docents és 
bàsica i el seu reconeixement també. S’avança en la gratuïtat real. Es lluita contra la 
valoració dels continguts i de l’autoritat. S’aposta per la innovació pedagògica, pel 
lideratge, pels serveis digitals, pels nous entorns d’aprenentatge i per tot allò que adequa 
l’educació a les exigències de la societat del segle XXI.  
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Pel que fa a la moció que presenta el Grup d’ICV, un cop hem votat les nostres esmenes, 
com a Equip de Govern votarem a favor perquè estem totalment d’acord en el 
manteniment de les actuals línies educatives, a la supressió dels concerts a les escoles 
d’elit que segreguen per sexes i a realitzar els canvis legislatius necessaris en l’actual llei 
educativa prenent mesures com la reducció de ràtios, tot garantint el manteniment de les 
plantilles. Gràcies. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies senyora Blanch. Senyor Màxim Fàbregas, té la paraula. 
 
El Sr. Màxim Fàbregas 
 
Gràcies, senyor alcalde. Bé, primer explicaré per què hem rebutjat les esmenes d’ERC i 
de CiU. Bàsicament, tothom que les hagi pogut llegir ho entendrà de seguida. Les hem 
rebutjat perquè, la major part de les esmenes que plantegen, intenten amagar un fet 
objectiu, al nostre Grup Municipal, que és el tracte de favor que, durant la crisi i com 
denuncia la moció, s’ha produït per part de la Generalitat de Catalunya envers l’escola 
privada concertada en detriment de l’escola pública. Estem parlant en general, no estem 
parlant del Masnou, estem parlant de Catalunya. 
 
També ho hem fet perquè les esmenes s’oposaven a la nostra demanda que, en el cas 
que fos necessari tancar línies o aules, aquest tancament no afectés només a l’escola 
pública sinó que també es tingui en compte l’escola privada concertada. 
 
També hem rebutjat l’esmena segona perquè proposava suprimir una part d’un paràgraf, 
que és clar, és de contingut polític, al qual m’hi referiré. És la part que deia que formen 
part d’un procés i decisions profundament ideològiques i de canvi de model educatiu que 
el Govern de Catalunya està imposant en el nostre país. Un canvi que no és un altre que 
el deteriorament conscient de l’escola pública i l’inequívoc afavoriment de l’escola 
privada. Aquesta supressió, com en el cas anterior, vol amagar una realitat que només 
els qui proposen les esmenes i les voten són els que no volen veure quina és la realitat 
que s’anuncia a la part del paràgraf que proposen suprimir.  
 
I hem rebutjat les altres esmenes també que estàvem disposats a acceptar perquè, 
malgrat la nostra oferta, CiU i ERC han decidit rebutjar-la per tal d’aconseguir evitar una 
crítica que saben justa, però que no volen reconèixer i que no podran evitar. Volem agrair 
el vot favorable de tots els grups que donaran suport a la moció, i especialment a la CUP, 
perquè amb les seves aportacions l’ha enriquida.  
 
Una mica per completar la informació, li diria a la regidora, que aquesta llei d’educació de 
Catalunya a la qual ha fet referència, que van votar efectivament els tres partits amb més 
representació parlamentària en aquella època, no va tenir el vot favorable en molts dels 
seus continguts d’ICV-EUiA, justament perquè hi havia unes quantes mancances que 
detectàvem i que la Llei va consolidar, com per exemple una a la qual vostè ha fet 
referència i és que aquesta llei permet encara que els centres que segreguen alumnes 
per sexe puguin rebre subvencions. No parla ni garanteix la formació ni garanteix la 
formació al llarg de la vida. Formació al llarg de la vida, formació al llarg de la vida amb un 
cost que, justament, les persones que vulguin ser formades puguin assolir. I, a més a 
més, també permet que el Departament d’Ensenyament, de forma unilateral, redueixi fins 
a gairebé la desaparició, en aquest cas efectiva desaparició, les aportacions que feia als 
ajuntaments que, com el de Masnou, ha apostat per construir escoles bressol públiques. 
Per tant, aquesta LEC que té coses bones, té coses també molt dolentes que creiem que 
és interessant denunciar. Gràcies.  
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Senyora Blanch, endavant. 
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La Sra. Meritxell Blanch 
 
Sí, una cosa. Respecte a la LEC, és cert i, per això, nosaltres hem votat a favor d’instar el 
Govern a obrir un procés i, per tant, mirar què és el que es pot arreglar i millorar 
d’aquesta llei. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Doncs passaríem a la votació. Sra. Miras 
 
La Sra. Sandra Miras 
 
Sí, nosaltres voldríem dir que anàvem a votar a favor perquè ens agradava la moció amb 
les nostres aportacions i, un cop ha estat retallada, doncs, ens sembla que ha quedat 
desvirtuada. És veritat el que deia la moció que hi ha un deteriorament de l’escola pública 
per part de la política del Govern de la Generalitat i que afavoreix les escoles privades-
concertades, encara que els dolgui que els ho diguin això. És veritat i està passant, i això 
és el que han volgut suprimir d’aquesta moció.  
 
És veritat que pensem que si s’haguessin de tancar línies o aules s’hauria de tenir en 
compte la privada-concertada, és veritat, això els dol però és veritat, està passant. No 
s’està tenint en compte, i és veritat, que s’estan prenent decisions profundament 
ideològiques i de canvi de model educatiu que el Govern de la Generalitat de Catalunya 
està imposant en el nostre país, això també és veritat, i és una de les coses que vostès 
volen suprimir. També volen suprimir que hi hagi una nou marc legal fruit d’un gran pacte 
d’educació que organitza el sistema educatiu a Catalunya adaptat a la nova realitat 
política i a l’actual context econòmic, social i demogràfic. Aquesta part també la volen 
suprimir i a nosaltres ens semblava molt important; per tant, amb la moció desvirtuada 
d’aquesta manera ens haurem d’abstenir. Gràcies 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Abans m’havia oblidat de passar-li la paraula. Perdona. Senyor Màxim 
Fàbregas. 
 
El Sr. Màxim Fàbregas 
 
Sí, bàsicament per aclarir que, malgrat que no ho sembli, el que finalment compta són les 
propostes d’acord i, ho he explicat, en les propostes d’acord sí que hi ha hagut un petit 
desvirtuament, però un 90 % com a mínim del contingut de la moció continua tenint 
exactament la mateixa vigència. Jo li diria a la Sandra que no es preocupi perquè, com he 
dit a la meva intervenció, allò que intenten, que és amagar els vergonyes, no ho 
aconseguiran perquè, malgrat que en el text final de la moció aprovada no hi figuren els 
paràgrafs que s’han retallat, nosaltres sí que tenim capacitat de comunicar a la gent què 
és el que s’ha retallat i per quina raó. Però fixem-nos que el que és important són les 
propostes d’acord que s’adopten i, respecte al tema del pacte per l’educació, està 
incorporat en el redactat alternatiu que jo he llegit. Gràcies. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Si els sembla, si no hi ha cap més intervenció, passaríem a la votació. 
Primer votaríem per separat el punt 3f. Doncs votem el punt 3f. 
 
El president sotmet a votació la moció en dos blocs. 
 
Primer bloc (punt 3f) 
 
Resultat: S’aprova per 15 vots a favor, 1 vot en contra i 5 vots d’abstenció.  
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Votació: 
Els grups municipals d’ERC-AM-MES (6 regidors), CiU (5 regidors), ICV-EUiA-E (2 
regidors) i PSC-CP (2 regidors) hi voten a favor. 
 
El Grup Municipal del PP (1 regidor) hi vota en contra. 
 
Els grups municipals de C’s (3 regidors) i CUP-PA (2 regidores) s’abstenen.  
 
Segon bloc (la resta de la moció) 
 
Resultat: S’aprova per 18 vots a favor i 3 vots d’abstenció.  
 
Votació: 
Els grups municipals d’ERC-AM-MES (6 regidors), CiU (5 regidors), CUP-PA (2 
regidores), ICV-EUiA-E (2 regidors), PSC-CP (2 regidors) i PP (1 regidor) hi voten a favor. 
 
El Grup Municipal del C’s (3 regidors) s’absté. 
 
La moció amb les esmenes incorporades queda com segueix:  
 
Aquesta moció s’ha presentat a l’empara del que diuen els articles 38 i 39 del ROM, no 
ha passat per Comissió Informativa i no s’ha sotmès a examen de Secretaria ni 
Intervenció. 
 
“En els darrers cursos s'han tancat moltes línies i centres d’educació publica a Catalunya, 
s'han posat en evidencia mancances de manteniment i d'adequació d'espais i, també, una 
falta greu d'inversions en centres per substituir barracons i espais poc dignes per a 
l'educació pública a l'Europa del segle XXI. 
 
Per a ICV-EUiA aquestes inversions en centres i equipaments públics han de ser una 
prioritat del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, corn a 
administració competent en la matèria, mentre que, per contra, el pressupost en educació 
pública a Catalunya es manté retallat en xifres per sota de les de l'any 2010. 
 
L'aplicació de polítiques de retallades, realitzades des del departament d'Ensenyament i 
justificades en el marc sociopolític de la crisi, estan contribuint a empitjorar la situació de 
l’escola pública ja que gairebé la totalitat d'aquestes mesures afecten els centres públics. 
 
El descens de la natalitat, sumat a la marxa de famílies immigrants que tornen als seus 
països o busquen feina en altres llocs motivant el trasllat de la unitat familiar, farà que en 
un futur proper el problema sigui més greu, i pugui afectar més escoles i fins i tot 
eliminant alguna línia sencera, o en el pitjor dels casos, tancant escoles. El problema no 
només afecta i pot afectar al Masnou, sinó també a altres municipis i comarques.  
 
A aquests fets els hem de sumar un altre de no menys importància: el pic demogràfic de 
moltes poblacions comportarà la necessitat de creació de noves línies a secundària. 
 
Hi ha altres elements essencials lligats a la preservació de la qualitat educativa, com ara 
el nombre d'alumnes per aula i el desviament d'alumnat cap a centres privats sostinguts 
amb fons públics. 
 
L’augment de les ràtios als centres (permès per Reial Decret fins a 30 alumnes a 
primària, per exemple) comporta la massificació de moltes aules, amb conseqüències 
molt negatives per a la tasca educativa, alhora que dificulta el manteniment de línies.  
 
Per a ICV-EUIA, posar la mirada exclusivament en termes economicistes per a la 
reducció de costos és tancar-nos a replantejar i proposar un altre escenari molt més 
positiu, obert, progressista i social. El tancament de grups, sustentant la decisió només en 
l’estalvi econòmic, és una postura que perd el sentit més estricte de l’educació, que és 
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fomentar l’aprenentatge i el desenvolupament integral de la persona, per a esdevenir 
ciutadans i ciutadanes crítiques, formades i compromeses amb el futur.  
 
Per altra banda, l’escola pública no és l’única finançada amb recursos públics, ja que la 
xarxa d’escoles privades concertades també es finança amb els pressupostos de la 
Generalitat de Catalunya. No obstant, quan es tracta de retallades en Educació o, com en 
aquest cas concret, de tancament de grups i/o línies, el Departament d’Ensenyament no 
es planteja incloure les escoles privades concertades en la seva programació. No només 
es produeix aquesta discriminació positiva, sinó què se les afavoreix financerament. Als 
pressupostos de la Generalitat per al 2015, la subvenció a escoles privades concertades 
va augmentar el 17,3%, mentre que el pressupost en educació pública es va mantenir 
retallat en xifres per sota de les de l’any 2010.  
 
Des del nostre grup municipal creiem que cal fer una lectura diferent a la conjuntura i a 
les solucions adoptades fins ara, que considerem basades estrictament en termes 
econòmics.  
 
Nosaltres entenem que el descens de la natalitat s’hauria d’aprofitar per a reduir les ràtios 
a les aules, millorar la qualitat educativa i l’atenció a la diversitat, rica i alhora complexa 
de gestionar amb una ràtio de 25 alumnes per aula. Entenem aquesta circumstància com 
una oportunitat de millora del nostre sistema educatiu i per a l’èxit escolar i creiem que cal 
aprofitar-la per adoptar mesures que, com la reducció de ràtios a P3, evitar el tancament 
de cap línia ni aula de l’escola pública i augmentar la plantilla de docents, donarien un 
impuls a la millora de la qualitat educativa. 
 
Les decisions del Departament d’Ensenyament que plantegen reduir grups només a 
l'Escola Pública comporten desigualtat i manca d'equitat i, per això, la defensa de 
l'Educació Publica precisa del suport de tota la comunitat educativa, dels moviments 
socials, i dels governs locals i ajuntaments, un suport que, en algunes poblacions, ha 
aconseguit frenar la pèrdua de línies publiques prevista inicialment pel Departament 
d’Ensenyament. 
 
En relació a aquesta problemàtica, en els darrers mesos, les comunitats educatives de 
Catalunya i, més concretament la comunitat educativa del Maresme, estan vivint amb 
preocupació i angoixa les comunicacions del Departament d'Ensenyament de la 
Generalitat de Catalunya en les quals s'informa sense deliberació ni participació dels 
municipis afectats- que, atenent el descens de la natalitat, es produïa una reducció de les 
matrícules de P3 de tal manera que el Departament d’Ensenyament s'obligava al 
tancament de diferents grups de P3 a diversos municipis del país i de la comarca per al 
proper curs.  
 
Aquesta preocupació i angoixa ha estat present, des de fa 6 anys, també al nostre poble, 
arribant al seu punt més greu quan, l’any 2010, el Departament d’Ensenyament va decidir 
suprimir un grup de P3 a l’escola Lluís Millet i va dur a terme aquesta supressió. 
Afortunadament, la mobilització de la comunitat educativa (famílies, alumnes i docents) i 
el suport unànime de l’Ajuntament van aconseguir fer rectificar el Departament 
d’Ensenyament que, poques setmanes abans de l’inici del curs escolar, va tornar a 
autoritzar el grup de P3 a l’escola Lluís Millet que havia suprimit 6 mesos abans. 
 
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. Manifestar el rebuig a les intencions transmeses pels Serveis Territorials 
d’Ensenyament del Maresme – Vallès Oriental – Osona segons les quals es proposa el 
tancament de línies de P3 als cursos 2016-2017 i següents.  
 



Acta del Ple de l'Ajuntament del Masnou Sessió núm. PLE2016000003  17 de març de 2016 

 

68 

Segon. Instar al Govern de la Generalitat de Catalunya, al Departament d'Ensenyament i 
als diferents Serveis Territorials del Departament d'Ensenyament a: 
 

a) Posar en valor i respectar la co-responsabilitat dels ajuntaments i els governs 
locals en la planificació educativa, tot i respectant les competències que la llei els 
atorga en matèria de zonificació, reserva de places per a alumnes amb 
necessitats educatives especials o l'establiment de ràtios, a més d'altres polítiques 
educatives que es porten a terme a cada poble o ciutat. 
 

b) Mantenir totes les línies a la preinscripció en tot el territori. 
 

c) Reduir les ràtios per a garantir el manteniment de grups i la millora de la qualitat 
educativa. 

 
d) Elaborar, d'acord amb els ajuntaments i en col·laboració amb les comunitats 

educatives corresponents, un pla urgent de millores dels edificis i equipaments 
dels centres educatius públics de la comarca del Maresme i, més concretament, 
del municipi del Masnou.  

 
Aquest pla incorporarà un calendari en el qual s’inclouran, prioritzades, les 
actuacions a realitzar, el cost aproximat de cadascuna d’elles, així com una 
previsió pel que fa referència a la realització de les mateixes. 
 

e) Elaborar, d'acord amb els ajuntaments, un pla i el calendari corresponent, de 
construcció de centres públics que garanteixi una oferta de places publiques 
suficient per a tot l'alumnat, amb especial atenció a la formació professional i 
continua. 

 
f) Suprimir els concerts a les escoles d'elit que segreguen per sexe. 

 
Tercer. Instar el govern de la Generalitat a obrir un procés de diàleg oberta a tota la 
comunitat educativa i als governs locals, per revisar l’actual model educatiu i consensuar 
 mitjançant un gran pacte per l’educació els canvis legislatius necessaris per adaptar el 
sistema educatiu a Catalunya a l’actual context econòmic, social i demogràfic. 
 
Quart. Instar al Parlament de Catalunya i els grups parlamentaris a permetre el debat de 
la ILP (Iniciativa Legislativa Popular) per un nou sistema educatiu a Catalunya, que 
compta amb el suport de 96.000 signatures i 160 entitats/associacions que li donen 
suport. 
 
Cinquè. Instar al Departament d’Ensenyament a obrir un espai de diàleg, amb la 
comunitat educativa i els governs locals, per tal d’analitzar les dades i adoptar les 
mesures necessàries per afavorir l’educació, la seva qualitat i l’impuls a l’èxit escolar, tot 
reforçant els centres públics. Unes mesures que podrien, entre d’altres, fer efectiva una 
reducció de ràtios fins a 20 alumnes per als nous grups de P3 i garantir el manteniment 
de les plantilles de treballadores i treballadors actuals. 
 
Sisè. Demanar al Departament d’Ensenyament que faci pública i accessible tota la 
informació relacionada amb les subvencions que reben els centres privats concertats o no 
concertats. 
 
Setè. Fer arribar aquests acords al Govern de la Generalitat de Catalunya, al 
Departament d'Ensenyament, al Serveis Territorials d'Ensenyament, als grups 
parlamentaris del Parlament de Catalunya, a les entitats municipalistes (FM i ACM), als 
centres educatius i a les AMPA del Masnou, i a les associacions, entitats i col·lectius del 
Masnou, i fer-los públics al Masnou ViU i a la web municipal.” 
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20. Moció presentada pel Grup Municipal del PP sobre el tancament de línies de P3 
a la província de Barcelona 
 
El Sr. Federico de las Heras presenta aquest punt tot explicant: 
 
Gràcies, senyor alcalde. La moció té un altre enfoc, diferent al de l’anterior ponent. Vam 
parlar, diuen que són totalment diferents. No són totalment diferents, però tenen per 
descomptat enfocs diferents.  
 
Molts municipis s’han adherit, han protestat contra les retallades educatives, entre ells 
Sant Boi, Castelldefels, Gavà, Sant Feliu, l’Ajuntament d’Esplugues i, al Maresme, 
Cabrera, Mataró, Arenys de Munt, i al Vallès Occidental, el Bages, el Berguedà, Manresa, 
Sant Jaume, etc. Aquestes retallades han tingut una resposta molt important del 
municipalisme i vaig a donar unes dades sobre les retallades a P3. Unes dades que no 
s’han comentat aquí i és que la Generalitat és l’Administració que més ha retallat en 
serveis socials, educatius i sanitaris. Els pressupostos comparats entre 2010 i 2014, 
dedicats a educació, denoten que la Generalitat ha liderat aquestes retallades, 1.431.000 
€ en quatre anys, nou punts per sobre de la resta de comunitats autònomes, seguit 
d’Andalusia, amb 898.000.000 €. És més, la recuperació econòmica no s’ha traduït en el 
cas de la Generalitat en el retorn a la inversió precrisi, tan sols estem al 83 % dels nivells 
de crisi, quan la resta de comunitats ja han recuperat el 92 % amb els pressupostos de 
2016.  
 
Estos recortes han tenido su máxima expresión en P3, no hay que olvidar que la 
Generalitat de Catalunya fulminó de sus presupuestos las partida para la guarderías 
infantiles, 100.000.000 € en 2010 que desapreciaron de las cuentas autonómicas y que 
transfirió a diputaciones, ayuntamientos, toda la factura. Una factura que tenía que asumir 
el 50 % con el mundo local y la que ya se había sufrido primer recorte en 2013, al pasar 
de la financiación de 1.800 € por plaza a 875 €.  
 
La resta del preàmbul, el públic el pot llegir, està dins de l’ordre del dia. El Partit Popular 
passaria a la part dels acords. 
 
El Sr. Federico de las Heras llegeix la part resolutiva, la qual literalment diu el següent: 
 
Aquesta moció s’ha presentat a l’empara del que diuen els articles 38 i 39 del ROM, no 
ha passat per Comissió Informativa i no s’ha sotmès a examen de Secretaria ni 
Intervenció. 
 
“Mucho antes de saberse cuando se abría el periodo de preinscripción para las escuelas 
infantiles, el departamento de Enseñanza de la Generalitat anunció el cierre generalizado, 
por cuarto año consecutivo, de líneas del primer curso de infantil en varias escuelas 
públicas catalanas. 
 
Un hecho que se suma a que en los últimos tres cursos escolares en Cataluña se han 
cerrado 475 grupos de educación infantil. 
 
Esta nueva oleada de cierres ha tenido una repercusión inmediata en toda Cataluña por 
parte de los ayuntamientos, los grupos municipales, las escuelas y la comunidad 
educativa. 
 
En el Baix Llobregat la propuesta de cerrar entre 23 y 30 líneas de P3 ha provocado una 
movilización general: Sant Boi de Llobregat aprobó una moción rechazando el cierre de 
las cinco líneas educativas que había propuesto del Departament. Finalmente se 
suprimirán dos, pero el consistorio ya ha avisado que la Generalitat prevé reducir hasta 
10 líneas educativas en el municipio en los próximos años. 
 
En Castelldefels el pleno del ayuntamiento aprobó una moción para pedir a Ensenyament 
que abra un espacio de diálogo con la comunidad educativa y los gobiernos locales para 



Acta del Ple de l'Ajuntament del Masnou Sessió núm. PLE2016000003  17 de març de 2016 

 

70 

poder analizar los datos y adoptar las medidas que favorezcan “la educación, su calidad y 
el impulso hacia el éxito escolar”. 
 
Por su parte, Gavà ha reclamado a la Generalitat que se replantee la decisión de cerrar 
una línea de P3 en una de las escuelas públicas de la ciudad, y le ha pedido que estudie 
cuáles son las necesidades educativas dl municipio. 
 
En Sant Feliu de Llobregat la plataforma ciudadana ha iniciado una recogida de firmas 
para reclamar a la Generalitat que dé marcha atrás a su decisión de cerrar líneas de P3 
en el próximo curso escolar 2016-2017 que afectan especialmente a la escuela Miquel 
Martí i Pol. 
 
También el pleno del Ayuntamiento de Esplugues aprobó por unanimidad una moción de 
urgencia para evitar la supresión de líneas de P3 de la escuela pública en el municipio. 
La moción recuerda que la ciudad ya ha sufrido el cierre de dos líneas de P3 en los 
últimos cuatro años. 
 
De la misma forma se han aprobado mociones en Sant Andreu de la Barca o 
Esparreguera. 
 
En el Barcelonès, en Badalona, donde en un primer momento se apuntaba a que se 
podrían cerrar entre siete u ocho líneas de P3, el pleno del ayuntamiento acordó, ya en 
diciembre, pedir a la Generalitat que no presuponga cierres de líneas antes de hora. 
 
El Maresme ha sido, también, un punto caliente de movilización. En Cabrera de Mar, la 
escuela Pla de l'Avellà, la Asociación de Madres y Padres y el Ayuntamiento de la 
localidad han expresado su rechazo a la supresión de una de las dos líneas de P3 del 
centro educativo público del municipio. No hay que olvidar que esta escuela acoge 
también a niños de Vilassar de Mar. En una moción conjunta de los ayuntamientos de 
Cabrera de Mar y Vilassar de Mar se muestran contrarios, con datos en la mano, a las 
reducciones propuestas por la Generalitat. 
 
De igual forma el pleno de Mataró, aprobó por unanimidad una moción para exigir a los 
Servicios Territoriales que no cierre ninguna línea de P3 de las planteadas por la 
Generalitat: Cirera, Rocafonda i Tomàs Viñas. Es más, el Ayuntamiento envió una serie 
de peticiones de planificación educativa basadas en el conocimiento de la realidad de los 
barrios que sólo ha sido parcialmente atendido tras las movilizaciones ciudadanas. 
 
En Arenys de Munt, las familias de la Escola Sobirans mantienen activa la reivindicación 
para impedir la supresión de una línea de P3 tal como ya ha anunciado el Departament 
d’Ensenyament. Petición que se une a las tradicionales reivindicaciones de Arenys de 
Mar que han venido pidiendo la ampliación de una línea en el Joan Maragall. 
 
En el Vallès Occidental las reivindaciones han comenzado por Castellbisbal que perderá 
una de las dos líneas de P3 que actualmente tienen en la escuela Els Arenys. Por su 
parte, en Terrasa la Ampa de la escuela Marià Galí ha protestado por el cierre de una 
línea de P3. Según las familias este cierre obligará a muchos a separar a hermanos para 
llevarlos a escuelas diferentes. 
 
Lo mismo pasa en el Bages y el Berguedà. En Manresa, la escuela Jaume Serra i Húnter 
del barrio de la Balconada tendrá una línia menos de P3 cuando la principal petición 
educativa de la ciudad es la construcción definitiva de la escuela Valldaura. Y en Berga el 
pleno aprobó en enero una moción pidiendo a la Generalitat que reconsidere su decisión 
del cierre de líneas en el municipio. 
 
La Generalitat ha justificado toda esta nueva oleada de recortes por motivos 
demográficos. Efectivamente, los nacimientos en 2013, fueron casi 6.000 menos en toda 
Catalunya, la mayor caída de la natalidad en lo que va de siglo.  
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Pero esta excusa no tiene un fundamento pedagógico. Primero porque la bajada de 
natalidad que repercute en recortes en la educación infantil no tiene la misma traducción 
en una ampliación paralela en la educación primaria y secundaria que han tenido un 
incremento demográfico que hace que, en algunos casos, se produzca, ya, hoy en día, en 
una masificación de aulas. 
 
Pero, además, este hecho, pone de manifiesto, el desconocimiento que tiene el Govern 
de la Generalitat de Cataluña y de su gente. Cataluña son sus barrios. El hecho de 
analizar la población infantil de manera exclusivamente cuantitativa olvida la realidad 
sociodemográfica de cada barrio, de cada colegio, de cada familia. 
 
Hay barrios de Cataluña que necesitan aumentar los recursos sociales de atención 
ciudadana como la dotación educativa, los servicios sociales, los equipamientos 
sanitarios o la seguridad ciudadana. 
 
Las necesidades socioeducativas no son sólo un número. Exige un conocimiento 
exhaustivo de la realidad de cada barrio. Y ese conocimiento lo tienen los ayuntamientos. 
La Generalitat no puede hacer oídos sordos a las peticiones de los alcaldes, de los 
concejales y de las corporaciones locales que conocen muy bien las problemáticas y 
necesidades de cada barrio. 
 
Pero hace tiempo que la Generalitat de Cataluña no escucha al mundo local. Más 
interesada por la supuesta proyección internacional de su hoja de ruta, olvida al territorio, 
a la Cataluña real.  
 
Un ejemplo claro de esta falta de diálogo lo podemos ver en Mataró. Hace más de un año 
y medio que el Ayuntamiento facilitó a Ensenyament un documento con todas las 
peticiones educativas de la ciudad con un análisis pormenorizado de las necesidades 
educativas para dotar al municipio de una planificación educativa con previsión de cara a 
los próximos años. 
 
La respuesta de la Generalitat fue cerrar tres líneas de P3 en las escuelas de Cirera, 
Rocafonda y Tomàs Viñas y, aunque ha anunciado la apertura de cuatro líneas de 
primero de ESO, en dos IES estarán ubicadas en barracones (Satorras y Thos). No ha 
sido hasta las movilizaciones ciudadanas que la Generalitat ha accedido a las peticiones 
del municipio y a retirar el recorte en P3. 
 
Pero además, la Generalitat olvida algo importante. Si bien es cierto que la planificación 
de P3 se tiene que ajustar a la evolución demográfica no hay que olvidar que éste es un 
elemento más, pues la demanda real sólo tiene que ver, en parte, con la demografía, ya 
que hay otras variables que afectan de igual manera: la capacidad económica de las 
familias, los movimientos demográficos etc. Una información que sólo se dispone, y de 
forma parcial, una vez que las familias han realizado la preinscripción. 
 
Son en estos puntos en los que hay que basar una buena planificación: diálogo con el 
territorio, conocimiento de los problemas de los barrios y respeto a la libertad de elección 
de las familias. La falta de planificación e incluso una cierta improvisación se ha 
demostrado al retrasarse este año la preinscripción casi un mes (se hará del 30 de marzo 
al 7 de abril cuando el año pasado fue del 10 al 17 de marzo). 
 
Así, la Generalitat cronifica una situación generada por la crisis económica y olvida algo 
tan importante como que la salida de la crisis tiene que aprovecharse para mejorar la 
financiación de los servicios de atención a las personas. Esta reducción demográfica 
tiene que ser vista como una oportunidad para mejorar las ratios de la educación infantil 
que, en muchos casos, en la actualidad están por encima de los 25 alumnos por aula. 
 
No olvidemos que, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid las ratios oficiales de las 
escuelas infantiles son de 8 niños por aula en las aulas 0-1, de 13 en las aulas 1-2 y de 
20 en las aulas 2-3. 



Acta del Ple de l'Ajuntament del Masnou Sessió núm. PLE2016000003  17 de març de 2016 

 

72 

 
Así mismo, a nivel europeo, la ratio en 2 años sólo es igual o superior a 15 niños por 
adulto en Lituania y Chipre situándose en el resto de países por debajo de los 10 niños 
por adulto. En Finlandia la ratio a los 3 años es de 15 alumnos por aula. Y aunque en 
Francia o Portugal también hay grupos de 20 niños de dos años, la ratio de profesionales 
exige que haya más de dos educadores presentes en el aula.  
 
Por tanto, no se puede entender que ahora que iniciamos la recuperación y que los 
presupuestos de las administraciones comienzan a experimentar aumentos no se 
dedique esta recuperación a las políticas más importantes como la educación de nuestros 
hijos. 
 
No hay que olvidar que la Generalitat ha sido la administración que más ha recortado en 
los servicios sociales, educativos y sanitarios. Los presupuestos comparados entre 2010 
y 2014 dedicados a educación denotan que la Generalitat ha liderado estos recortes: 
1.431 millones en cuatro años (nueve puntos por encima del resto de Comunidades 
Autónomas) seguido por Andalucía con 898 millones. Es más, la recuperación no se ha 
traducido en el caso de la Generalitat en el retorno a la inversión precrisis: tan sólo 
estamos al 83% de los niveles precrisis cuando el resto de comunidades ya han 
recuperado un 92% en los presupuestos de 2016. 
 
Y este recorte ha tenido su máxima expresión en P3. No hay que olvidar que la 
Generalitat de Catalunya fulminó de sus presupuestos la partida para las guarderías 
infantiles municipales: casi 100 millones de euros de 2010 que desaparecieron de las 
cuentas autonómicas y que transfirió a las diputaciones y a los ayuntamientos toda la 
factura. Una factura que tenía que asumir al 50% con el mundo local y que ya había 
sufrido un primer recorte en 2013 al pasar la financiación de 1.800 euros por plaza a 875. 
 
Todo este panorama representa la dimisión de la Generalitat de una de las principales 
políticas que afectan de manera directa a la equidad y la movilidad social tal y como 
apuntan los estudios sociológicos (Esping-Andersen advierte que el principal reto de los 
estados de bienestar del siglo XXI es el “poner en marcha un modelo que permita un 
beneficio sobre las inversiones en cualificación en el transcurso de los primeros años de 
vida del niño para sostener una política de igualación de oportunidades”) así como de la 
corresponsabilidad necesaria con el mundo local y con una planificación educativa 
equitativa social y territorial. 
 
En los últimos días la Generalitat está cerrando acuerdos con municipios para dar marcha 
atrás al cierre de líneas de P3, pero el problema no acaba aquí. Necesitamos un marco 
estable que prohíba el recorte de líneas antes de comenzar la preinscripción y que, a la 
vez, institucionalice el diálogo entre administraciones como medio para poner en marcha 
la planificación educativa. 
 
Es por esta razón El Partido Popular del Masnou propone al Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO: 
 

1. Mostrar el rechazo a la decisión unilateral de la Generalitat de Catalunya del cierre 
de líneas de P3 por todo el territorio de la provincia de Barcelona sin previa 
consulta ni diálogo con el territorio ni los ayuntamientos. 

 
2. Apoyar y asesorar a municipios y consejos comarcales ante el Gobierno de la 

Generalitat en sus demandas de mantenimiento de líneas de P3 y de aumento de 
líneas en la educación primaria y secundaria. 

 
3. Instar al Gobierno de la Generalitat a: 

 
a. Mantener la oferta de plazas de P3 del curso 2015-2016 y a no realizar 

ningún cierre de línea como mínimo hasta que se tengan los datos de la 
preinscripción. 
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b. Realizar los cambios normativos para evitar el cierre de líneas antes de la 

finalización de los períodos de preinscripción.  
 

c. Abrir un espacio de diálogo entre la Generalitat y las entidades 
municipalistas para revisar los criterios para la creación y cierre de líneas 
educativas que vayan más allá de un criterio demográfico y cuantitativo y 
que tenga en cuenta los aspectos sociales que finalice con un estudio 
municipio a municipio y barrio a barrio en la que se recojan la realidad de 
los centros educativos y sus entornos sociales y urbanísticos. 

 
d. Actualizar el mapa escolar de la educación infantil de Cataluña 

conjuntamente con el mundo municipal que sirva de base a la planificación 
educativa de los próximos años en base a los criterios de calidad y de 
ratios internacionalmente reconocidos. 

 
e. Realizar un estudio para reducir la ratio de la educación infantil hasta un 

máximo de 20 alumnos modificando la legislación educativa actual. 
 

f. Convocar a la Comisión Mixta de la Generalitat con las entidades 
municipalista para aprobar, de manera consensuada, de un nuevo sistema 
de financiación para la educación infantil que no cargue sobre los 
presupuestos municipales toda la responsabilidad. 

 
g. Presentar un calendario de pago de las deudas pendientes de la 

Generalitat con las administraciones locales para el funcionamiento de las 
guarderías. 

 
h. Enviar la copia de este acuerdo a todas los centros educativos del Masnou 

y su publicación en el Masnou Viu.” 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Hi ha esmenes presentades per part del Grup Socialista? Senyora 
González 
 
La Sra. Mònica González 
 
Sí, gràcies senyor alcalde. Bona nit un altre cop a tothom. Presentem cinc esmenes que 
es van lliurar aquest dia enrere al ponent. Les anomenaré ràpidament. 
 
Vista la moció presentada pel Grup del Partit Popular sobre el tancament de línies de P3 
a la província de Barcelona, el Grup Municipal Socialista presenta les següents esmenes: 
 
Primera. Proposem eliminar del títol “a la província de Barcelona”, ja que creiem que 
aquesta acció hauria de circumscriure’s dins tot l’àmbit competencial de la Generalitat. 
 
Segona. Proposem que les referències al “departament de enseñanza de la Generalitat” 
es facin correctament i es denominin “Departament d’Ensenyament de la Generalitat”. 
 
Tercera. Suprimir el paràgraf tercer de la primera pàgina. 
 
Quarta. Modificar el paràgraf segon de la quarta pàgina per: 
 
“No hay que olvidar que la Generalitat ha sido una de las administraciones que más ha 
recortado en los servicios sociales, educativos y sanitarios, detrás del Gobierno de 
España y de las comunidades autónomas de Castilla la Mancha, de Aragón, de la 
Comunidad Valenciana, de Asturias y de Galicia, todas ellas con gobiernos del PP, 
promotor de esta moción. Los presupuestos comparados de gastos en educación por 
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comunidades autónomas entre los años 2012 y 2015 elaborados por la UGT denotan que 
las comunidades gobernadas por la derecha han liderado los recortes en educación, así 
Aragón, con 10,75 %; Madrid, con 10,08 %; Asturias, con 9,60%; la Comunidad 
Valenciana, con 9,18 % y Melilla, con 8,64 % són las que han liderado los recortes. En 
este contexto, Catalunya, que en el presupuesto actual cambia la tendencia de los 
últimos años, no consigue corregir la situación y mantiene una flagrante y evidente 
pérdida de gasto en educación.” 
 
Quinta. Incorporar un nou punt u a l’acord i que suposarà el canvi de la resta de punts 
que digui: 
 

1. Mostrar el rechazo a las políticas de recortes de los últimos cuatro años del 
Gobierno de España, que se han dirigido en exclusiva a finiquitar el estado del 
bienestar. 

 
Gràcies 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. També hi ha esmenes per part del Grup d’ICV, senyor Màxim Fàbregas. 
 
El Sr. Màxim Fàbregas 

 
Gràcies, senyor alcalde. Bé, les esmenes nostres tenen una finalitat ben clara, que és 
deixar palès que la responsabilitat pel que fa a la situació de l’escola pública i, més 
concretament, pel que respecta a l’ensenyament infantil, és una responsabilitat 
compartida entre CiU i PP. D’aquí el redactat que ara passo a llegir: 
 
La primera planteja que a l’exposició de motius s’afegeixin dos paràgrafs.  
 
El primer diu el següent:  
És important no oblidar que una bona part d’aquestes retallades aplicades per CiU, i més 
concretament les que es van produir en els anys 2011 i 2012, van comptar amb el suport 
del PP de Catalunya que, amb la seva abstenció, va facilitar l’aprovació dels 
pressupostos de la Generalitat dels dos anys abans esmentats. Un suport que, en el cas 
de 2011, va suposar una disminució d’un 10 % en la despesa no financera de la 
Generalitat de Catalunya i que, l’any 2012, va servir per rebutjar les 2.300 esmenes 
presentades per la resta de grups de l’oposició, amb el vot en contra de CiU i PP. 
 
També proposem afegir un altre paràgraf que digui el següent: 
Cal ressaltar, també, que una de les raons que impulsen les propostes de tancament de 
línies de P3 és l’aplicació submisa i interessada, per part del Govern de la Generalitat, de 
l’augment de ràtios decretat pel govern del PP mitjançant el Reial decret llei 14/2012, de 
20 d’abril, de “medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito 
educativo”. Aquest decret, amb l’excusa d’”introduir importants elements de racionalitat i 
eficiència en el sistema educatiu, que servirien per aconseguir una millor prestació 
d’aquest servei públic”, segons el decret, és en realitat un atemptat contra l’educació 
pública que, entre d’altres “perles”, augmenta l’horari lectiu del professorat, deixa sense 
substituir les baixes del professorat inferiors a 11 dies i permet l’ampliació fins a un 20 % 
de les ràtios de primària i secundària. 
 
Llavors, entre els propostes d’acord, demanem afegir, com a proposta d’acord quart: 
Instar el Govern de l’Estat a que, amb caràcter d’urgència, derogui el Reial decret llei 
14/2012, de 20 de abril, de “medidas urgentes de racionalización del gasto público en el 
ámbito educativo”. 
 
I la quarta, és més que res és un aclariment perquè aquí s’ha de fer la notificació i és 3h, 
per: 
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Notificar aquests acords al Govern de la Generalitat de Catalunya, als grups 
parlamentaris del Parlament de Catalunya, al Govern de l’Estat, als grups parlamentaris 
del Congrés dels Diputats, a les associacions, entitats i col·lectius del Masnou i fer-los 
públics a El Masnou Viu i a la web municipal. 

 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Per tant, ara el posicionament del Grup Popular sobre els esmenes, si us 
plau? 
 
El Sr. Federico de las Heras 
 
Primer, segon i tercer s’accepten. Quart i cinquè no s’accepten. I, respecte d’ICV, no se 
n’accepta cap. Ni l’última, te l’hauria d’esmenar, perquè, és clar, aquí de fet també s’ha de 
notificar al Congrés dels Diputats i el sentit de notificar-ho al Congrés dels Diputats és 
fruit de les esmenes que s’han presentat a la moció fent menció a les polítiques del PP en 
l’àmbit nacional, amb la qual cosa tampoc podem acceptar l’última, que és conseqüència 
de les altres. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Queda entès. Per tant, si els sembla, primer passaríem a votar les esmenes del Grup 
Socialista. Els sembla bé? Endavant Sra. González. 
 
La Sra. Mònica González 
 
Un aclariment. Atès que el ponent no accepta l’esmena quarta i cinquena i entenem que 
tenen un contingut polític que tindríem un vot favorable d’una majoria, hem decidit retirar-
les, ja que nosaltres normalment no acceptaríem una moció esmenada; per tant, ho fem 
d’aquesta manera. Que deixarem les esmenes recollides pel ponent, que són la primera, 
segona i tercera. Gràcies. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Per tant, votaríem ara, només ens quedarien vives les esmenes del Grup 
d’ICV, que passaríem a votar-les.  
 
El president sotmet a votació les esmenes presentades pel Grup Municipal d’ICV-EUiA-E 
 
Resultat: Les esmenes queden rebutjades per 12 vots en contra, 2 vots a favor i 7 vots 
d’abstenció. 
 
Votació: 
El Grup Municipal d’ ICV-EUiA-E (2 regidors) hi vota a favor. 
 
Els grups municipals d’ERC-AM-MES (6 regidors), CiU (5 regidors) i PP (1 regidor) hi 
voten en contra. 
 
Els grups municipals de C’s (3 regidors), CUP-PA (2 regidores) i PSC-CP (2 regidors) 
s’abstenen. 
 
El Sr. Màxim Fàbregas 
 
Començaré pel final. La negativa del Partit Popular a acceptar ni que sigui la darrera 
esmena nostra porta a un resultat que jo diria que és ridícul. Perquè el punt tercer de la 
moció del Partit Popular diu: “Instar el Govern de la Generalitat a enviar còpia de este 
acuerdo a todos los centros educativos del Masnou y su publicación en El Masnou Viu.” 
És a dir, que ara estarem obligant a la Generalitat que sigui ella enlloc de ser l’Ajuntament 
del Masnou qui comuniqui aquests acords als centres del Masnou i que els publiqui 
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també en a El Masnou Viu. És una cosa que, realment, no sé, a mi m’al·lucina. Bé si 
s’aprova exacte, però, és igual, hem de pensar que la intenció del ponent és que 
s’aprovés.  
 
Bé, mireu, nosaltres ja ho dèiem en la presentació de les esmenes. Estava clar que 
l’objectiu fonamental era deixar clar que hi ha responsabilitat compartida i és 
responsabilitat compartida. CiU en les seves retallades ha estat acompanyada sempre 
d’algun soci, tant en l’època 2010-2012, que governava sense majoria absoluta, com en 
l’època 2012-2015, que seguia governant sense majoria absoluta. En el primer cas, el 
soci fidel va ser el Partit Popular i en aquella època en la qual CiU i Partit Popular eren 
parella de fet, però una parella de fet molt parella de fet, jo recordo que en moltes 
ocasions dirigents importants del Partit Popular posaven el llavors president de la 
Generalitat, senyor Artur Mas, com l’exemple del retallador en el qual s’haurien de fixar 
molts presidents de comunitats autònomes que en aquell cas eren del Partit Popular.  
 
En la segona època, CiU va seguir aplicant retallades i adoptant, entre altres coses, les 
mesures que plantejava la LOMCE amb el suport per abstenció d’ERC. Per això mateix, 
nosaltres el que platejàvem era dir, bé, aquí tots tenim part de culpa o tots tenen part de 
culpa i no és lícit, des del punt de vista polític, que un partit com el PP vingui aquí a 
presentar una moció defensant l’escola pública catalana pel que fa referència a 
l’ensenyament infantil, quan ell ha estat un dels principals culpables de la situació en la 
qual aquest ensenyament públic a Catalunya i Espanya ha acabat arribant, amb les seves 
propostes de retallades, amb els decrets i amb el suport a mesures que el que han fet ha 
estat empitjorar la qualitat de l’ensenyament.  
 
Per això, ens sobta molt que, tenint clar o gairebé clar que el proper Govern de l’Estat 
molt probablement no serà del Partit Popular, s’hagi oposat a acceptar una proposta que 
podria posar contra les cordes el nou govern i és que se suprimeixi aquest Reial decret, al 
qual jo feia referència ,i que realment ha estat un torpede en la línia de flotació d’un 
ensenyament públic a Catalunya pel que fa referència a l’educació infantil.  
 
Nosaltres votarem a favor de la moció, perquè en definitiva, com deia al començament i 
malgrat que no se’ns hagin acceptat les esmenes, les dues primeres, nosaltres seguirem 
denunciant aquesta coresponsabilitat del PP i de CiU. I la tercera, que era la que tenia 
més suc, doncs, si no aconseguim que aquesta moció s’aprovi, nosaltres instarem els 
nostres representants al Parlament de Catalunya i al Congrés dels Diputats perquè 
intentin que el decret que ara ens neguem a demanar que se suprimeixi, sigui una de les 
primeres coses que, quan hi hagi un nou govern, que esperem que sigui d’esquerres i 
progressista i no d’esquerres transversal, adopti en un dels primers consells de ministres. 
Gràcies 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Senyora Miras 
 
La Sra. Sandra Miras 
 
Sí. Aquesta moció està adreçada al "departamento de Enseñanza”, no té pèrdua, al 
"departamento de Enseñanza” de la Generalitat. Demanen que no es tanquin línies de P3 
i, que barrejat amb diferents qüestions, que es marqui una ràtio de 20 alumnes. Hilarant 
que ho facin els serfs de la troica, aquells que van votar a favor del govern retallador 
d'Artur Mas, cap allà el 2011-2012, zero credibilitat. 
 
Evidentment, la moció no diu res dels concerts educatius i dels diners públics que es 
destinen als centres privats i que haurien d'anar destinats als centres públics, és una 
absoluta incongruència demanar que no es tanquin línies i abaixar ràtios, i alhora 
defensar un model liberalitzador i privatitzador i, per cert, l'any passat vostès van abstenir-
se en la moció que donava suport a la comunitat educativa i que demanava que no es 
tanqués cap línia al poble. Gràcies.  
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El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Senyora Blanch 
 
La Sra. Meritxell Blanch 
 
Gràcies. Senyor De las Heras, malgrat coincidir i compartir part dels acords que es 
proposen en aquesta moció, sobretot pel que fa al manteniment de les línies educatives i 
la disminució de la ràtio, hi votarem en contra com a Equip de Govern. Principalment per 
tres motius: 
 
Primer, perquè el Grup Municipal d’ICV ha presentat una moció similar amb la qual estem 
majoritàriament d’acord. 
 
Segon, perquè li hauríem d’esmenar gran part de la moció, principalment tota la part 
expositiva i, per tant, perdria l’essència del ponent. 
 
I tercer, i no menys important, perquè li proposaríem que la moció fos traduïda a la 
llengua catalana, tenint en compte que, com a govern, defensem l’escola catalana i la 
immersió lingüística. Gràcies 
  
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Per part del ponent alguna intervenció a fer? 
 
El Sr. Federico de las Heras 
 
Bé, agrair si hi ha algun vot afirmatiu. I, després, fer palesa una discriminació molt 
important que es fa des de la intervenció que ha fet la senyora regidora. És a dir, estan 
d’acord amb els principis que s’estan posant a les resolucions. No els votarà a favor, 
primer perquè estan escrits en castellà, cosa que veuran més sovint, estan escrits en 
castellà i vostè defensa l’escola i la immersió i la unificació, entenc que amb el català, 
cosa que nosaltres no compartim en absolut, en absolut, no respon ni a una realitat ni 
social, ni política, ni real d’aquest món en el qual vivim i compartim tots. I dos, no sé per 
què? Perquè al final dius, estic d’acord però no vull votar a favor perquè la presenta el 
PP. Jo penso que surti votat a favor del PP és dur per a segons quines persones. Així i 
tot, amb la resolució, amb el resum sortiran mocions molt similars, unes a favor i altres en 
contra. I diran, unes a favor perquè no és el PP i altra en contra perquè és del PP. Una 
mica podria ser una lectura que es podria veure, després simplificant, el que són els 
textos i resums dels altres. Per altra part, celebro que en el fons hi estiguin d’acord, 
encara que no la vulguin votar. En algunes quantes coses celebro que estiguin d’acord, 
perquè realment estem d’acord en coses bastant substancials de la moció. Ja buscarem 
de trobar punts d’acord en altres mocions que possiblement también presentaré en 
castellano, no se lo pierdan ustedes. Gràcies 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies, senyor De las Heras. Si els sembla, senyor Màxim Fàbregas alguna 
precisió? 
 
El Sr. Màxim Fàbregas 
 
Sí, una al·lusió, sí una al·lusió sense cap intenció dolenta entenc. Que m’ha semblat una 
mica atrevit que la regidora digui que la moció que hem aprovat abans s’assembla molt a 
la moció que acabem de rebutjar, perquè jo entenc que, tot i que tracten en part del tema 
de l’ensenyament infantil, hi ha tot un substrat a la nostra defensa de l’escola pública que 
no he estat capaç de veure en la moció que ha presentat el Partit Popular. Gràcies 
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El Sr. Jaume Oliveras 
 
Doncs, si els sembla passaríem a la votació de la moció del Partit Popular. 
 
Resultat: La moció queda rebutjada per 13 vots en contra, 6 vots a favor i 2 vots 
d’abstenció. 
 
Votació 
Els grups municipals de C’s (3 regidors), ICV-EUiA-E (2 regidors) i PP (1 regidor) hi voten 
a favor. 
 
Els grups municipals d’ERC-AM-MES (6 regidors), CiU (5 regidors) i CUP-PA (2 
regidores) hi voten en contra. 
 
El Grup Municipal del PSC-CP (2 regidors) s’absté. 
 
21. Moció presentada pel Grup Municipal del PP en defensa de les diputacions, als 
cabildos i consells insulars i en contra de la seva desaparició 
 
El Sr. Federico de las Heras presenta aquest punt tot explicant: 
 
Desde el comienzo de nuestra democracia las Diputaciones Provinciales, los Cabildos y 
los Consejos Insulares han sido coprotagonistas, como gobiernos locales intermedios, de 
la mejora general de nuestros pueblos y ciudades, ayudando a los municipios a 
desarrollar sus competencias y a prestar más y mejores servicios. Su objetivo final ha 
sido y es la aportación de más bienestar a los ciudadanos ofreciendo servicios de calidad 
que garanticen la igualdad de oportunidades, evitando así que haya ciudadanos de 
segunda y de primera. 
 
Haré un poco más de resumen de la moción. Su papel es esencial, voy a hablar de abajo 
para los pequeños municipios, hasta el punto que su supresión abocaría la desaparición 
de pequeños ayuntamiento y son imprescindibles para combatir la despoblación. Quizá 
aquí no lo conozcamos en primera línea pero el territorio de España es muy grande, el de 
Catalunya también y hay municipios que lo padecen abundantemente. Las Diputaciones 
provinciales de las que tanto hacemos uso en este ayuntamiento, así como las 
diputaciones forales, cabildos y Consells son verdaderas administraciones.  
 
Una defensa, la defensa de las diputaciones provinciales lo hemos llevado adelante 
nosotros. Hasta hace poco el Partido Socialista Obrero Español, se había adherido 
parece ser que se ha desdicho donde dijo, dijo Diego de respecto de las municipales y 
generales del año 2015, traigo aquí unos resúmenes de sus programas. Hoy parece ser 
que fruto del acuerdo con Ciudadanos esto ha quedado digamos desdibujado por no 
decir retractado, ya veremos en qué queda más adelante. Pero de hecho es una 
inquietud en la cual se ha manifestado numerosas diputaciones también del gobierno 
socialista con apoyos de sus miembros para la defensa de esas diputaciones. Por ello, el 
grupo municipal popular en el ayuntamiento del Masnou somete al tema de la corporación 
la aprobación de los siguientes acuerdos: 
 
El Sr. Federico de las Heras llegeix la part resolutiva, la qual literalment diu el següent: 
 
Aquesta moció s’ha presentat a l’empara del que diuen els articles 38 i 39 del ROM, no 
ha passat per Comissió Informativa i no s’ha sotmès a examen de Secretaria ni 
Intervenció. 
 
“Desde el comienzo de nuestra democracia las Diputaciones Provinciales, los Cabildos y 
los Consejos Insulares han sido coprotagonistas, como gobiernos locales intermedios, de 
la mejora general de nuestros pueblos y ciudades, ayudando a los municipios a 
desarrollar sus competencias y a prestar más y mejores servicios. Su objetivo final ha 
sido y es la aportación de más bienestar a los ciudadanos ofreciendo servicios de calidad 
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que garanticen la igualdad de oportunidades, evitando así que haya ciudadanos de 
segunda y de primera. 
 
A lo largo de todos estos años han garantizado la permanente asistencia, cooperación 
jurídica, económica, técnica y de asesoramiento de los municipios, facilitando su 
adecuado funcionamiento, especialmente de los rurales. 
 
Su labor de coordinación territorial, de auxilio a los pequeños y medianos municipios, de 
prestación de servicios de primera necesidad que no podrían proporcionar muchos 
municipios por si solos, de impulso de actuaciones complementarias en temas de 
competencia municipal, ha sido definitiva para la gestión local. 
 
Provincias y municipios, ayuntamientos y diputaciones, integran una misma comunidad 
política local y comparten unos mismos intereses, sin relación jerárquica sino de paridad 
institucional. Son fundamentales para, generando economías de escala, provocar el 
abaratamiento de los costes y el consiguiente efecto multiplicador de los recursos. 
 
Su papel es esencial para los pequeños municipios, hasta el punto de que su supresión 
abocaría a la desaparición de pequeños ayuntamientos. Y son imprescindibles para 
combatir la despoblación. 
 
Las Diputaciones Provinciales, así como las Diputaciones Forales y los Cabildos y 
Consells Insulares son verdaderas Administraciones Territoriales con competencias 
propias y con autonomía para gestionar sus intereses, tal y como reconoce la 
Constitución. 
 
El artículo 141.2 de la Constitución encomienda a las Diputaciones el Gobierno y la 
administración autónoma de las provincias, reconocidas en su apartado 1º como 
entidades locales con personalidad jurídica propia. Así lo ha refrendado el Tribunal 
Constitucional en diferentes ocasiones, definiéndolas como “componentes esenciales 
cuya preservación se juzga indispensable para asegurar los principios constitucionales”. 
Finalmente, son elemento clave para la vertebración nacional, razón por la que su 
eliminación es una pretensión constante de las formaciones políticas nacionalistas.  
 
Ante el conocimiento de un posible acuerdo entre el Partido Socialista Obrero Español y 
Ciudadanos que pasaría por la supresión de las Diputaciones Provinciales, el Partido 
Popular quiere una vez más salir en defensa de la existencia de las corporaciones 
provinciales e insulares.  
 
Una defensa de las Diputaciones Provinciales que hasta hace muy pocas fechas era 
compartida por el Partido Socialista Obrero Español, quien concurrió a las elecciones 
municipales de 2015 con una serie de propuestas que, lejos de conllevar la desaparición 
que ahora negocian, las reforzaban para hacerlas más modernas, eficaces y 
transparentes: 
 
PROGRAMA ELECTORAL PSOE MUNICIPALES 2015 
Modernizar las Diputaciones Provinciales, hacerlas más eficaces y transparentes y 
ponerlas al servicio de los pequeños municipios, fundamentalmente, para apoyar las 
inversiones necesarias a través de los planes provinciales y ofrecer una adecuada 
cobertura de servicios públicos a sus vecinos y vecinas. 
Y hace apenas dos meses el Partido Socialista Obrero español insistía en su defensa de 
estas instituciones locales, que ahora usa como moneda de cambio: 
 
PROGRAMA ELECTORAL PSOE GENERALES 2015 
Modernizar las Diputaciones Provinciales reformulando su papel como espacio de 
encuentro entre los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes y dotándolas de 
competencias prestadoras de servicios que supongan una mejora de eficacia y eficiencia 
respecto a los mismos servicios prestados por los municipios, siempre con criterios de 
máxima trasparencia, racionalidad y democracia. 
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Por todo lo anterior, el Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento del Masnou somete 
al Pleno de la Corporación la aprobación de los siguientes acuerdos: 
 
1. Reivindicar el valor institucional de las Diputaciones Provinciales, Cabildos y Consejos 

Insulares como gobiernos que cumplen la misión de cooperar en la vertebración 
territorial y de velar por la igualdad y acceso de todos los ciudadanos a los servicios 
necesarios. 

 
2. Exigir al futuro Gobierno de la Nación que respete estas instituciones para no castigar 

a los millones de españoles que, bajo su amparo, conviven en municipios rurales. 
 
3. Valorar que el presente inmediato de las Diputaciones, Cabildos y Consells insulares 

no pasa por su eliminación sino por alcanzar, junto con los Ayuntamientos, el objetivo 
de dotarse de unas administraciones modernas y eficaces al servicio de los 
ciudadanos, en las que no se solapen competencias, y que cuenten con el mismo nivel 
de calidad y autosuficiencia de las demás Administraciones del Estado.” 

 
El Sr. Jaume Oliveres 
 
Moltes gràcies. Hi ha alguna intervenció per part de la resta de grups? Senyor Suñé 
 
El Sr. Ernest Suñé 
 
El PSOE, habla el PSOE. Hi votarem en contra, no perquè jo o el meu partit no cregui en 
el paper passat de les diputacions, senyor De las Heras, i creiem que la feina feta està 
feta, sinó en coherència amb l’acord amb Ciutadans, acord que vull recordar-li el meu 
partit va traslladar a votació de la militància i va ser ratificat de forma clara i rotunda. 
 
Cert és que el PSOE, en diferència del que proposava al seu programa electoral, ara 
accepta la transformació de les diputacions provincials en consells d’alcaldes per als 
municipis de menys de 20.000 habitants (uns 7.000 a tot Espanya). 
 
Tot acord comporta concessions, aquest és un element base de les relacions entre les 
persones: el pacte, l’acord, la cessió, paraules que sembla que desconeixen en el seu 
partit. 
 
Els líders del seu partit confonen el funcionament de la democràcia: no es tracta de 
sotmetre l’adversari sinó aconseguir acords. I ells, els líders, han demostrat ser una 
nul·litat per cercar el consens, i així els va. Gràcies 
 
El Sr. Jaume Oliveres 
 
Gràcies, senyor Suñé. Per part d’ICV, senyor Màxim Fàbregas. 
 
El Sr. Màxim Fàbregas 
 
Gràcies, senyor alcalde. Aquest és un debat evidentment polític i, per tant, no pot ser 
breu. Vull començar per això, felicitar-nos perquè, en contra del que defensa quan 
mocions com aquesta les presenten altres grups o les presentem altres grups, avui el PP 
ens proposa una moció que, segons el criteri emprat fins al Ple del mes de febrer, el mes 
passat, és una moció que excedeix les competències municipals. 
 
Però, en aquest cas, per a nosaltres el PP comet una doble errada que passo a explicar:  
En primer lloc, perquè defensa una arquitectura institucional que no forma part de 
l’ordenament jurídic català. Hem passat de posar pegues a defensar-ne el manteniment, 
bé, la possibilitat de presentar mocions a defensar el manteniment de cabildos i consells 
insulars al Masnou. No sé què hi té a veure. Jo crec que aquesta moció, que segurament 
és una cosa que es presenta a molts municipis de tot Espanya, s’hauria d’adaptar 
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correctament i suprimir almenys la referència a cabildos i consejos insulares, sobretot per 
ser coherents amb el que vostè ha defensat aquí en molts plenaris. 
 
I, en segon lloc, perquè traslladar al municipi un debat que, ara per ara, només forma part 
d’un acord de la fracassada investidura entre PSOE i C’s i que, a més, en cap cas preveu 
un desenvolupament legislatiu en breu termini, es com a frívol i arriscat. 
  
Nosaltres defensem la funció, ho hem fet sempre, de cooperació local que desenvolupen 
les diputacions i, a més a més, el Masnou se n’ha aprofitat i molt d’aquesta cooperació 
local i se’n continuarà aprofitant durant una bona temporada. I d’això, ens n’alegrem. 
Avui, les funcions i el paper que desenvolupen les diputacions és fonamental des de la 
perspectiva del finançament local, fins i tot ens ajuden ara a sufragar una part dels costos 
de les escoles bressol municipals, que ens han deixat desufragades, de la Generalitat de 
Catalunya.  
 
Ara bé, el debat obligatòriament cal ubicar-lo en la necessitat de desplegar el model 
institucional propi de Catalunya, és a dir, municipis i vegueries, no diputacions.  
 
Per tant, no es tracta de consolidar i reconèixer un model que és aliè al nostre 
ordenament jurídic ―les diputacions― sinó de defensar les funcions i competències que 
ha de desenvolupar un ens de caràcter intermedi propi, com és en el nostre cas, les 
vegueries.  
 
Per això, hem de denunciar el paper del PP que, mitjançant la LRSAL, va aprovar una 
reforma local que, lluny d’això, amb l’article 26.2, el que fa és reforçar el paper de les 
diputacions, amb un caràcter instrumental i de fiscalització dels ajuntaments, fent que els 
ajuntaments perdin part del seu caràcter polític, amb el risc que competències bàsiques 
que prestem els ajuntaments puguin acabar decidint-se per una institució distanciada de 
la dinàmica local. 
 
Nosaltres no podem defensar, ni volem assumir les competències donades a les 
diputacions a partir de la llei a la qual m’he referit abans. Tot al contrari, el que volem és 
aprofundir al màxim en les potencialitats estatutàries en relació amb el règim local, 
assegurant la plena sobirania municipal. 
 
Recordeu que l’article 90 de l’Estatut de Catalunya estableix clarament quina és 
l’arquitectura institucional pròpia de Catalunya i dóna a la vegueria la doble dimensió de 
territori on s’exerceix el govern local de cooperació intermunicipal i que serveix també 
com a divisió territorial per a l’organització dels serveis de la Generalitat. 
 
I no oblidem que el PP va recórrer al Tribunal Constitucional l’Estatut de Catalunya i que, 
amb el seu recurs, el PP, entre altres coses, volia impedir el desenvolupament de la 
veritable organització territorial i institucional pròpia catalana, com són els municipis i les 
vegueries. Per tot això, el nostre grup votarà en contra de la moció. Gràcies 
 
El Sr. Jaume Oliveres 
 
Moltes gràcies. Per part de la CUP, senyora Miras? 
 
La Sra. Sandra Miras 
 
Sí. La seva bíblia/constitució consagra les diputacions provincials, i no sé quines tonteries 
més, però nosaltres d’això volem desconnectar, començant pel seu Estat espanyol. Se les 
poden confitar, les diputacions. Creiem que han presentat aquesta moció "para venir aquí 
a hablar de su libro", però nosaltres no estem en campanya. 
 
El Sr. Jaume Oliveres 
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Moltes gràcies. Per part de Ciutadans, alguna intervenció? Per part de Convergència i 
Unió? Senyor Garcia  
 
El Sr. Eduard Garcia 
 
Sí, nosaltres, per anticipar el nostre vot en contra. No voldríem que es mal interpretés, 
perquè a vegades és molt fàcil mal interpretar les coses, nosaltres estem per defensar les 
diputacions; però, com ja s’ha dit anteriorment, estem una mica desubicats amb això de 
debatre sobre els consells insulars, els cabildos i altres coses que apareixen en aquesta 
moció. Estem profundament convençuts que aquest és un debat estèril que no és el 
nostre debat, que no es tracta de res més que d’una baralla nascuda d’un acord entre el 
PSOE i els Ciudadanos i que nosaltres pensem que no servirà per a cap investidura. I, en 
fi, nosaltres estem aquí per parlar d’altres coses que ens incumbeixen molt més que no 
pas els cabildos i els consells insulars, com havíem dit anteriorment. Estem per parlar de 
vegueries i, fins i tot, des de les diferències que hi pugui haver dintre, entre Convergència 
i Unió, doncs també estem per parlar, per què no, de l’Estat Català, amb les nostres 
diferències que hi puguin haver entre els dos partits que formen aquesta federació. Estem 
per parlar de l’Estat Català, estem per parlar del futur d’aquest estat i de la voluntat que 
tenim els catalans i estem per defensar els nostres organismes i no organismes que 
estan fora del nostre abast. Nosaltres creiem que aquest no és un tema per a nosaltres, 
es tracta d’una cortina de fum i si no és una cortina de fum el que sí que està clar és que 
és un acte més de campanya d’aquestes eleccions generals que poden haver d’aquí uns 
mesos. Per tant, nosaltres hi votarem en contra.  
 
El Sr. Jaume Oliveres 
 
Moltes gràcies. Si els sembla, faria jo mateix el posicionament d’Esquerra. Bé, molt 
breument, es tracta d’una moció feta amb clau espanyola. Per tant, no té cap interès per 
part del nostre Grup Municipal el debat en aquest plenari. Una altra cosa, no cal 
confondre el paper que fan important les diputacions a Catalunya en comparació amb el 
món local, però el que hem de defensar, el que ens pertoca defensar és que Catalunya té 
un model d’organització pròpia. Evidentment que va ser motivat en part amb la sentència 
del Tribunal Constitucional de 2010. Per tant, tenim competències per desenvolupar un 
model d’organització territorial propi. Anem a un estat, a una república catalana que ha de 
desenvolupar un model d’organització territorial propi, això no treu que hi ha d’haver una 
institució supralocal, que per a nosaltres seria el que seria el Consell de vegueria que ha 
de representar els interessos del món local, que ha de fer la comparació local. I aquest, a 
més a més, m’agradaria afegir un altre element, aquest organisme de representació 
supralocal hauria de ser d’elecció directa, com passa a la gran majoria d’estats europeus. 
Només hi ha tres estats en tot Europa, que aquests organismes no s’escullen d’una 
manera directa, que són Espanya, Albania i Romania. Vull dir aquesta és una anomalia 
que té l’Estat espanyol en l’àmbit europeu, vull dir que, evidentment, quan tinguem la 
república catalana corregirem. Moltes gràcies. Algun aclariment? 
 
El Sr. Federico de las Heras 
 
No, que agraeixo les intervencions de tot. A mi, em diverteixo o no, em diverteixo, escolto 
molt atentament els temes de la república catalana, etc. Escolto molt atentament la CUP, 
però lamento dir-los que no comparteixo les seves expectatives, és més, em penso que 
van força errades en funció de les declaracions que he sentit del senyor Artur Mas, fa 
poc, parlant de la independència, persona ven coneixedora dels temes.  
 
Després, al senyor Garcia li comentaria, quan parla dels catalans i tal, perdoni, jo sóc 
català, no ho confonguem, jo sóc català. I no opino com vostès. Quan digui els catalans 
anem per a això, no, una part dels catalans van cap a una banda i una altra part dels 
catalans no estan pel tema, que és una part, doncs, pensem que bastant superior a la 
que no, sinó més o menys igual. Amb la qual cosa, els temes que fem, fem-los entre tots i 
discutim-los entre tots.  
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Per altra banda, dit això, a qui veiem necessari amb la normativa actual. Després, hi pot 
haver qualsevol, no crec que d’Estat propi però poder de qualsevol altre. Això ho podem 
canviar, sense cap problema, de la necessitat de les diputacions. Les diputacions tenen 
una sèrie de funcions que, potser amb les últimes setmanes, s’estan desvirtuant i tenen 
pesos específics molt importants, a zones sobretot on hi ha territoris i poblacions molt 
disperses. És on tenen més capacitat d’actuació les diputacions. En el nostre cas, la 
capacitat és bàsicament o important, financera. Perquè tenim més necessitats financeres 
en municipis amb molta població. En tot cas, si algú hi vota a favor, li agrairem el vot, 
respecto les opinions de tots i, bé, dit això acabo la meva intervenció.  
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies, senyor De las Heras. Per tant, passaríem a la votació de la moció dels 
cabildos, els consells insulars i les diputacions. 
 
Resultat: La moció queda rebutjada per 20 vots en contra i 1 vot a favor.  
 
Votació 
El Grup Municipal del PP (1 regidor) hi vota a favor. 
 
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 en contra. 
 
22. Moció presentada pel Grup Municipal del PP de suport a la llibertat lingüística 
dels pacients a la sanitat catalana 
 
El Sr. Federico de las Heras llegeix la moció següent: 
 
Aquesta moció s’ha presentat a l’empara del que diuen els articles 38 i 39 del ROM, no 
ha passat per Comissió Informativa i no s’ha sotmès a examen de Secretaria ni 
Intervenció. 
 
“Atès que la Sala del Contenciós Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya (TSJC) ha anul·lat diversos preceptes del protocol d'us del català per part dels 
treballadors de la Generalitat i també del protocol d'usos lingüístics per al sector públic de 
Catalunya, que prohibien l’ús de la llengua castellana. 
 
Atès que el català i el castellà han d'estar a un mateix nivell d'equilibri per garantir els 
drets de tots els catalans a exercí el seu dret d'opció lingüística com a usuaris dels 
serveis de salut. 
 
Atès que no es democràtic prohibir als metges l’ús de cap llengua oficial en les seves 
reunions de treball. 
 
Atès que una de les disposicions anul·lades determinava que “tant si la conversa la inicia 
l'usuari com el treballador, aquest la mantindrà en català –independentment de la llengua 
que utilitzi l'interlocutor–, tret del cas que l'usuari manifesti dificultats per entendre el 
català o demani ser atès en una altra llengua oficial”. 
 
El Grup Popular del Masnou formula la següent MOCIÓ per tal que sigui debatuda a la 
propera moció plenària de la Corporació amb el següent acord: 
 

1) El Ple de l’Ajuntament de MASNOU declara la vigència dels drets lingüístics 
reconeguts per l’Estatut i la Constitució, i exhorta a la Generalitat a garantir el dret 
de tots els catalans a fer-ne servir de qualsevol de les nostres dues llengües 
oficials i no prohibir als funcionaris la utilització de la llengua castellana. 
 

2) Fer arribar aquest acord a la Generalitat de Catalunya, al Departament de Sanitat, 
als dos ambulatoris del Masnou, així com la seva publicació al Masnou Viu.” 
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El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies, senyor De las Heras. Hi ha alguna intervenció? Senyora Crespo 
 
La Sra. Elena Crespo 
 
Gràcies, senyor alcalde. Bé, nosaltres hi votarem en contra i hi votem en contra perquè, 
tot i estar d’acord a mantenir els drets lingüístics de tothom, doncs, entenem que aquesta 
moció ve a fer, d’un cas puntual, un tema de debat general com si fos habitual. I amb això 
no hi estem d’acord. Pensem que aquesta moció té trampa. Nosaltres entenem, doncs, 
que la realitat multilingüe té això, i que ens agradaria també aquesta defensa aferrissada 
de la llengua, en aquest cas la catalana, per part dels membres del Partit Popular, quan 
detectin el seu ús marginal, com per exemple, doncs, en l’àmbit judicial, on no és gens 
utilitzada, o amb els seus companys del Senat, per exemple, quan fa poc una masnovina 
va jurar el càrrec de senadora, la Maria Freixenet, va jurar el càrrec en català i va ser 
insultada per membres del Senat del Partit Popular. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Continuem amb les intervencions. Senyora Miras, ràpidament. 
 
La Sra. Sandra Miras 
 
Sí. A banda que és mentida que mai no s'ha prohibit el castellà, a banda d'això, i 
d'entrada els direm que defensin el català a València, o a les Illes, per exemple, o que 
defensin l'etiquetatge en català, o la normalització en molts sectors, com per exemple 
l'audiovisual.  
 
En qualsevol cas, només el català i l'occità tenen legitimitat per ser llengües oficials al 
territori de la Catalunya actual. L'oficialitat del castellà és fruit d'una imposició dels poders 
establerts i dels governs estatals que han prestigiat i imposat una llengua i una cultura 
des de fa segles, forma part d'un programa d'assimilació i d'eradicació de la diferència i 
de la diversitat, un programa uniformitzador. Darrera l'aparent defensa d'ús d'una llengua 
amaguen la voluntat, ben evident d'altra banda, de subordinar el català al castellà per tal 
que sigui aquesta la llengua predominant i la que acabi imposant-se en tot el territori. A 
ningú se li escapa que la veritable aspiració del PP i del nacionalisme espanyol en 
general és assimilar culturalment i lingüísticament tots els territoris que administra. 
 
A part de la defensa de la nostra llengua, si volen defensar i salvaguardar els drets de les 
treballadores de la sanitat pública, deixin, vostès i els successius governs estatal i 
autonòmic, d'apostar i imposar models privatitzadors de la sanitat, retallades en sous del 
personal i en assistències bàsiques com són les emergències i l'atenció primària. Gràcies 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Alguna intervenció més, per part de Ciutadans? Per part de Convergència 
i Unió? 
  
La Sra. Noemi Condeminas 
 
Sí, només per dir que, com vostè deia, a vegades, “yo de bancos entiendo”, doncs jo de 
sanitat hi entenc. I he estat molts anys treballadora de la sanitat pública i mai ningú m’ha 
prohibit parlar ni català, ni castellà i, permeti’m que el corregeixi, no hi ha dues llengües 
oficials, sinó que a Catalunya l’aranès també està reconegut. Per tant, en tot cas en 
serien tres. Al revés, a vegades és difícil trobar algú que et parli en català, perquè vénen 
molts metges de fora que no dominen la llengua i jo no crec que cap usuari ni cap metge 
ni cap company tingui cap problema a canviar d’idioma. És que aquí no en tenim cap de 
problema amb l’idioma. Aquí som bilingües, trilingües i més si poguéssim. Gràcies 
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El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Alguna precisió per part del ponent? Si no passaríem a la seva votació. 
Ha quedat tot clar? 
 
El Sr. Federico de las Heras 
 
No, jo tinc testimonis contraposats al que comenta la senyora Condeminas de primera 
mà. Els conec de fa molts anys personalment, perquè jo els he tractat i aquest tema no és 
exactament com vostè ho planteja. El que sí que és com vostè planteja és l’aranès, és 
cert, això m’ho he deixat i és veritat. I el que sí que planteja és que aquí la gent no té cap 
problema per canviar, perquè el carrer no respon a les iniciatives polítiques que estan 
imposades en determinats àmbits. Queden determinades directrius lingüístiques. És aquí 
on vaig. Gràcies 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Doncs passem a la votació de la moció.  
 
Resultat: La moció queda rebutjada per 15 vots en contra, 4 vots a favor i 2 vots 
d’abstenció. 
 
Votació 
Els grups municipals de C’s (3 regidors) i PP (1 regidor) hi voten a favor. 
 
Els grups municipals d’ERC-AM-MES (6 regidors), CiU (5 regidors), CUP-PA (2 
regidores), ICV-EUiA-E (2 regidors) hi voten en contra. 
 
El Grup Municipal del PSC-CP (2 regidors) s'absté. 
 
23. Moció presentada pel Grup Municipal d'ICV-EUiA per declarar el Masnou "zona 
lliure de paradisos fiscals" 
 
El Sr. Màxim Fàbregas presenta aquest punt tot explicant: 
 
Gràcies, senyor alcalde. Bé, la moció denuncia les conseqüències que els paradisos 
fiscals provoquen, tant en l’àmbit global com local, i posa de manifest que l’elusió fiscal 
que fan les grans empreses, sempre dins de la legalitat, utilitzant els paradisos fiscals, a 
més de suposar una discriminació econòmica per a petites i mitjanes empreses que no 
poden o no volen fer-ne ús, també fa disminuir la recaptació pública, per la qual cosa és 
més difícil finançar la despesa de Serveis Socials, per exemple. 
 
La moció també esmenta les modificacions legals que han adoptat en el Parlament 
Europeu, així com el compromís del Govern espanyol per millorar el control dels 
paradisos fiscals i també la moció que va aprovar, ara no fa un any encara, el 19 de juny 
de 2015, el Parlament de Catalunya, en la qual s’insta el govern català a no contractar 
serveis d’empreses que tenen seus a paradisos fiscals. 
 
L’objectiu de les propostes d’acord de la moció és intentar que tots els ajuntaments, 
inclòs el del Masnou, puguem reduir l’impacte global dels paradisos fiscals i intentar 
reconduir el comportament de les empreses cap a un model de més responsabilitat fiscal, 
a través d’un major control dels concursos públics locals. 
 
El Sr. Màxim Fàbregas llegeix la part resolutiva, la qual literalment diu el següent: 
 
Aquesta moció s’ha presentat a l’empara del que diuen els articles 38 i 39 del ROM, no 
ha passat per Comissió Informativa i no s’ha sotmès a examen de Secretaria ni 
Intervenció. 
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“Els paradisos fiscals provoquen disfuncions a nivell global i a nivell local. Amb impostos 
mínims, l’elusió fiscal de les grans empreses a través dels paradisos fiscals suposa una 
discriminació econòmica per a petites i mitjanes empreses que no poden i/o no volen fer-
ne ús. 
 
L’elusió fiscal a través dels paradisos fiscals també fa minvar la recaptació pública, pel 
que és més difícil finançar la despesa de serveis socials. Degut a la seva opacitat, els 
paradisos fiscals faciliten el blanqueig de capitals, la corrupció, el finançament del crim 
organitzat, de màfies i de grups terroristes, l’encobriment de tràfic d’armes i altres 
activitats contràries als drets humans i al bé comú. 
 
Les greus conseqüències que comporten els paradisos fiscals han fet que diferents actors 
internacionals (G7,G20, OCDE, UE) estiguin prenent mesures per obligar a un major 
control sobre la utilització dels paradisos fiscals per part de grans empreses per eludir o 
evadir impostos. 
 
En aquest sentit, el Parlament Europeu va votar el passat juliol de 2015 a favor que totes 
les empreses multinacionals hagin de fer públic un llistat de totes les filials que tenen a 
cada país en què operen, amb les dades de l'activitat econòmica i el pagament 
d'impostos en cadascun d'ells (Country-by-country report). 
 
En aquesta mateixa línia, el govern espanyol es va comprometre a que les empreses 
haguessin de facilitar aquesta informació abans del 2016, encara que amb la greu 
limitació que només estaran obligades aquelles empreses que facturin més de 750 
milions d'euros a l'any i aquesta informació no serà d'accés públic. 
 
En l'àmbit català, el 19 de juny de 2015, el Parlament de Catalunya va aprovar la Moció 
223/X sobre les externalitzacions, els subcontractes i les privatitzacions dels serveis 
públics, instant el govern a que no contractés serveis d’empreses que tenen seus a 
paradisos fiscals. 
 
Els ajuntaments podem reduir l’impacte global dels paradisos fiscals i tractar de modular 
el comportament de les empreses cap a un model de més responsabilitat fiscal a través 
d’un major control dels concursos públics locals, per tal que aquests es donin en 
condicions de lliure competència, i no de dumping fiscal. 
 
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: 
 
1. Declarar El Masnou "Zona lliure de paradisos fiscals", comprometent-se a realitzar les 
actuacions necessàries per assegurar que els concursos públics afavoreixin les empreses 
que tenen conductes fiscals responsables, en detriment de les empreses que utilitzen els 
paradisos fiscals per fer frau. 
 
2. Estudiar, detectar i activar els mecanismes necessaris per evitar o dificultar la 
contractació d’empreses privades per prestar serveis públics que tinguin la seu social en 
paradisos fiscal o societats que formin part de la matriu industrial domiciliada en 
paradisos fiscals, d’acord amb la resolució del Parlament de Catalunya del 19 de juny de 
2015. 
 
3. Comprometre’s a prendre les mesures de transparència següents: 
 

a) Fer pública la documentació presentada per les empreses que optin a concursos 
públics, on es detalli la seva presència a paradisos fiscals, i la xifra de negocis a 
cadascun d’aquests territoris. 
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b) Compartir, amb altres municipis i amb la ciutadania en general, la informació relativa 
a les decisions sobre les empreses que han participat en concursos públics, en funció 
de la seva responsabilitat fiscal. 

 
4. Tramitar les disposicions legals necessàries per a fer possible que aquests 
compromisos es puguin dur a terme en el termini màxim de sis mesos des de l'aprovació 
d’aquesta moció. 
 
5. Utilitzar per a la definició de paradisos fiscals la llista elaborada per l'Observatori de 
Responsabilitat Social Corporativa. 
 
6. Comunicar aquests acords a la Plataforma per una Fiscalitat Justa Ambiental i 
Solidària, a Oxfam Intermón, als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, a la 
Comissió d’Economia del Parlament de Catalunya, al Ministeri d’Hisenda espanyol, als 
governs de la Generalitat i d’Espanya i a les associacions, entitats i col·lectius del 
Masnou i fer-los públics a la publicació El Masnou ViU i a la web municipal.” 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies, senyor Màxim Fàbregas. Hi ha alguna esmena presentada? Senyor Jordi 
Matas, té la paraula. 
 
El Sr. Jordi Matas 
 
Gràcies, senyor alcalde. A veure, nosaltres vam presentar, com a Equip de Govern, unes 
esmenes, perquè entenem que en l’àmbit municipal els tècnics de l’Ajuntament els és 
impossible aplicar aquesta moció tal com es demana aquí. 
 
Per molta voluntat que tinguem, no tenim la llei, la legislació per poder-ho aplicar. No som 
ningú per dir les actuacions necessàries, assegurar els concursos públics que afavoreixin 
les empreses. Perquè no ho podem fer, perquè la normativa no ens ho permet. Es podria 
detectar per evitar i dificultar contractació. No podem fer-ho. Per aquest motiu, li vam 
presentar unes esmenes que era suprimir, primer aquests acords que l’Ajuntament no pot 
tirar endavant per molt que vulgui, i, després, era incloure el que és demanar a la 
Generalitat que iniciï, que un òrgan superior iniciï tot aquest procés que fins i tot el 
Parlament insta. Fins i tot el Parlament reconeix que ni ells tenen, l’apartat, diu: “atès que 
el marc legal vigent de contractació pública no estableix aquesta causa com a motiu de 
prohibició”.  
 
Nosaltres proposàvem, doncs, poder demanar a la Generalitat el fet que creés aquesta 
base de dades, però no sols per al Masnou, és a dir, que serveixi per aqualsevol municipi. 
I dos punts més, dues esmenes més que el senyor secretari ens va fer veure que no 
s’ajustava a la legalitat. Per tant, entenem que no s’ajusta a la legalitat i demanem al 
ponent que retiri aquesta moció. Més que res per aquest sentit, que no la podem aplicar 
aquí al Masnou. 
 
El Sr. Màxim Fàbregas 
 
Puc senyor alcalde? 
 
El Sr. Jaume Oliveras  
 
Per tant, quedaria, entenc que quedaria retirada la... 
 
El Sr. Jordi Matas 
 
Per part del Govern retirem les esmenes. Nosaltres retirem les tres esmenes. 
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El Sr. Jaume Oliveras  
 
Senyor Màxim Fàbregas, té la paraula. 
 
El Sr. Màxim Fàbregas 
 
Nosaltres mantenim la moció. 
 
El Sr. Jaume Oliveras  
 
Molt bé, doncs obriríem torn de paraules. Alguna intervenció per part del Grup Popular? 
Per part del Grup Socialista? 
 
La Sra. Mònica González 
 
Bé, només una petita intervenció i és que estem totalment d’acord des del Partit 
Socialista de l’aplicació d’aquesta voluntat política, perquè no és més que una voluntat 
política. Eines legals potser no estan tipificades o encara no estan recollides, però sí que 
tenim unes eines que són la voluntat, diguem-ne, d’escollir un tipus de contractació o un 
altre. Jo crec que estem davant d’un tema de transparència, de facilitar tota la informació, 
la informació hi és, la informació la podem recollir, jo penso que això no és motiu per 
demanar la retirada d’aquesta moció. Hi votarem a favor perquè pensem que estem 
totalment d’acord amb el que s’està demanant. Gràcies 
 
El Sr. Jaume Oliveras  
 
Moltes gràcies. Per part de la CUP, alguna precisió? Per part de Ciutadans alguna 
precisió? 
 
El Sr. Francisco Avilés 
 
Una precisió formal. Si el senyor Matas retirava les esmenes i ha demanat que es retiri la 
moció i no la retira i s’ha de votar? Que es retira o no es retira, no? Entenc. Les esmenes 
sí, però... 
 
El Sr. Jaume Oliveras  
 
Que les esmenes estan retirades... 
 
El Sr. Francisco Avilés 
 
Li han fet una petició de retirada, segons el ROM actual, encara no diu que s’haurà de 
votar la petició. Amb això aniríem després entenc, no? 
 
El Sr. Jaume Oliveras  
 
D’acord.  
 
El Sr. Jordi Matas 
 
Sí, si la moció fos en el sentit de dir demanar a les entitats, a l’Administració competent 
que reguli aquest tema, estem encantats. Però és que nosaltres no ens podem posar en 
uns aspectes que no podem. Per això li deia de poder retirar i, si vol, la retirem i parlem 
d’enfocar aquesta moció cap a un altre sentit. És a dir, qui és el que pot fer aquests 
límits? Qui és el que pot establir-ho? El que és l’Estat? És el Ministerio? És hacienda el 
que pot fer? Fem una moció en aquest sentit, però és que no ens imposi a nosaltres unes 
qüestions que no podem fer i que cap tècnic de l’Ajuntament pot prendre... 
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El Sr. Jaume Oliveras  
 
Moltes gràcies. Senyor Màxim Fàbregas, vol fer alguna precisió vostè? 
 
El Sr. Ernest Suñé 
 
No, jo voldria, una miqueta, posar una mica d’ordre. És a dir, no referent al funcionament, 
el que està dient el portaveu del govern, és a dir, si no està d’acord amb la moció voti en 
contra, però no forci la retirada.  
 
El Sr. Jaume Oliveras  
 
Senyor Ernest Suñé, ara, si de cas, quan acabi la intervenció, aclarirem el sentit de la 
moció que farem després. Ja veurà com ho aclarirem. Moltes gràcies, senyor Suñé. 
Senyor Màxim Fàbregas 
 
El Sr. Màxim Fàbregas 
 
Gràcies, senyor alcalde. No he acabat d’entendre la darrera part de la seva exposició 
quan ha dit que no pretenguem nosaltres imposar-los a vostès una moció. Nosaltres no 
pretenem imposar res a ningú, nosaltres presentem una moció, la moció es vota, si es 
guanya s’aprova i si es perd, doncs, no s’aprova. 
 
Entre els arguments que vostè utilitza per dir que la moció s’hauria de retirar és que és 
una moció que no pot tirar endavant i la meva pregunta, que també hauria de ser la seva, 
perquè recordi que jo a vostè li he enviat un correu electrònic aquesta tarda amb unes 
propostes alternatives i, a més a més, amb un enllaç a la pàgina web de l’Ajuntament de 
Mataró. La pregunta que jo em faig, que es fa la nostra coalició és, què hi ha de diferent 
entre l’Ajuntament de Mataró i l’Ajuntament del Masnou? I és que no és veritat, perquè 
ara faig la segona pregunta. Què hi ha de diferent entre ERC i CiU de Mataró i ERC i CiU 
del Masnou? Perquè una moció pràcticament, exactament, a aquesta s’ha aprovat el dia 
4 de març, com li deia a vostè en el correu per l’Ajuntament de Mataró. I sap qui ha votat 
a favor d’aquesta moció? CiU i ERC, quina cosa tan curiosa. O sigui, que hi ha coses que 
al Masnou són pràcticament impossibles i, en canvi, a Mataró no les deuen veure gaire 
complicades i, fins i tot, des del punt de vista legal. Perquè se suposa que si aquesta 
moció s’ha debatut en el Ple de l’Ajuntament de Mataró és perquè des del punt de vista 
jurídic ningú ha posat pegues al respecte o respecte a la seva tramitació. M’agradaria 
que... puc continuar senyor alcalde? 
 
El Sr. Jaume Oliveras  
 
Sí, dir-li que això no té res a veure, perquè nosaltres hem discutit moltes mocions que no 
tenen, normalment, poden sortir fora de la legalitat i no passa res, dubto que sigui el cas 
de Mataró. 
 
El Sr. Màxim Fàbregas 
 
A mi m’agradaria poder acabar la intervenció. 
 
El Sr. Jaume Oliveras  
 
Ve, amb aquesta moció tan important pel futur del municipi. 
 
El Sr. Màxim Fàbregas 
 
Miri, no m’agrada que faci conya senyor alcalde. Això és una manca de respecte i s’ho 
hauria d’apuntar en el debe.  
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El Sr. Jaume Oliveras  
 
Respecte és la quantitat de mocions de temes que no són de competència municipal, que 
crec que ens excedim en aquest plenari municipal com poden compartir la majoria de 
veïns i veïnes d’aquest municipi. 
 
El Sr. Màxim Fàbregas 
 
Sobretot si no li agraden a vostè. Bé, la pregunta que volia acabar fent és, quina dificultat 
té l’Equip de Govern perquè, ja que hem declarat el Masnou, com deia abans el regidor 
del Partit Popular, lliure de glifosat, lliure de desnonaments, declarar el Masnou zona 
lliure de paradisos fiscals. Fins i tot això deu ser una cosa complicada, de manera que 
això provoqui la demanada de CiU i ERC que retirem la moció, cosa que no pensem fer i 
la mantenim. Gràcies 
 
El Sr. Jaume Oliveras  
 
Entenc que la moció no es retira. Per tant, el que votaríem és la moció. 
 
Resultat: La moció queda rebutjada per 14 vots en contra, 6 vots a favor i 1 vot 
d’abstenció. 
 
Votació 
Els grups municipals de la CUP-PA (2 regidores), ICV-EUiA-E (2 regidors) i PSC-CP (2 
regidors) hi voten a favor. 
 
Els grups municipals d’ERC-AM-MES (6 regidors), CiU (5 regidors) i C’s (3 regidors) hi 
voten en contra. 
 
El Grup Municipal del PP (1 regidor) s'absté. 
 
En aquest punt de l’ordre del dia, essent les 23.30 h, s’absenta la Sra. Sílvia Folch. 
 
24. Moció presentada pel Grup Municipal d'ICV-EUiA sobre els tractaments de 
fertilitat a la sanitat pública 
 
La Sra. Elena Crespo presenta aquest punt tot explicant: 
 
Gràcies, senyor alcalde. Bé, intentaré fer un resum del tema per intentar no allargar. 
Aquesta moció intenta defensar un canvi en el protocol per accedir als tractaments de 
fertilitat des de la sanitat pública. En aquests moments hi ha un protocol que fixa un únic 
requisit, copiat d’un altre, que està reconegut per a tot Espanya, exclou les dones de més 
de quaranta anys i els homes de més de cinquanta-cinc i demana més, que la parella que 
demani aquests tractaments d’infertilitat, doncs, sigui un home i una dona. Nosaltres 
entenem que aquesta mesura és manifestament inconstitucional, que hi ha molts models 
de família que poden tenir aquest problema i que, per tant, el que demanem és:  
 
La Sra. Elena Crespo llegeix la part resolutiva de la moció, la qual literalment diu el 
següent: 
 
Aquesta moció s’ha presentat a l’empara del que diuen els articles 38 i 39 del ROM, no 
ha passat per Comissió Informativa i no s’ha sotmès a examen de Secretaria ni 
Intervenció. 
 
“Atès que el Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut va aprovar el 23 de juliol 
de 2013 un document proposat pel Ministeri de Sanitat on es definien condicions 
restrictives per a les dones que volen accedir als tractaments de fertilitat des de la sanitat 
pública. Segons aquest document només hi poden accedir les parelles formades per una 
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dona menor de 40 anys i un home de menys de 55, sense cap fill comú previ i sa i que 
comptin amb un diagnòstic d’esterilitat després d’haver realitzat el corresponent estudi. 
 
Atès que amb aquestes condicions, el Ministeri exclou a les dones soles i a les parelles 
de dones de l’accés a les tècniques de reproducció assistida gratuïtes, dins el sistema de 
la sanitat pública.  
 
Atès que a Catalunya aquests criteris ja s’apliquen des del juliol de 2001, quan el 
Departament de Salut va fer un “Protocol d’estudi i tractament de l’esterilitat” per a la 
xarxa sanitària d’utilització pública. Aquest Protocol estableix les mateixes restriccions 
fixades pel Ministeri de Sanitat: fixa que ha de ser una parella de més de 18 anys i que ha 
de portar més d'un any intentant tenir fills. Exclou les dones de més de 40 anys i els 
homes de més de 55 i, per últim, demana que la infertilitat ha d'haver estat diagnosticada. 
Atès que formar una família no és un caprici ni hauria de ser un privilegi reservat a un 
únic model de família. El fet d’excloure a les dones soles i a les parelles de dones de les 
tècniques de reproducció assistida gratuïtes només respon a criteris ideològics 
discriminatoris, homòfobs i sexistes. 
 
Atès que la multiplicitat d’identitats amb què cada persona ens identifiquem, ens situa en 
un lloc determinat de l’escala social. Així, aquelles identitats menys privilegiades pel 
sistema tenen majors cotes de vulnerabilitat. Per això algunes característiques identitàries 
com l’origen ètnic, la classes social, la identitat de gènere, l’orientació sexual o els tipus 
de diversitat funcional de cada persona són crucials per la posició social que ocupa. I 
aquesta és una qüestió que tots els governs han d’ocupar-se per eliminar les diferents 
formes de discriminació que tenim a la nostra societat. 
 
Atès que aquesta és una mesura manifestament inconstitucional: l’article 14 de la 
Constitució estableix que “els espanyols son iguals davant la llei, sense que pugui 
prevaler cap tipus de discriminació per motiu de naixement, raça, sexe, religió, opinió o 
qualsevol altra condició o circumstància personal o social”. I aquesta mesura suposa que 
la dona no tingui aquests drets, sinó que només el tinguin en funció de la seva parella 
masculina. 
 
Per tot això, el grup municipal d'ICV-EUiA, proposa al ple l'adopció dels següents 
ACORDS: 
 
PRIMER.- Instar el Govern de la Generalitat a modificar el “Protocol d’estudi i tractament 
de l’esterilitat” per a la xarxa sanitària d’utilització pública per a incloure dins els supòsits 
d’estudi i de tractament a les mares soles i a les parelles de dones. 
 
SEGON.- Comunicar aquests acords als diferents grups parlamentaris i a les entitats 
municipalistes.  
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Hi hauria alguna intervenció? Doncs, si els sembla passem a la votació. 
 
Resultat: S’aprova per majoria simple, per 18 vots a favor i 2 vots d’abstenció. 
 
Votació 
Els grups municipals d’ERC-AM-MES (5 regidors), CiU (4 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) i el Sr. Eduard Garcia (CiU) s'absenten. 
 
25. Moció presentada pel Grup Municipal d'ICV-EUiA de suport a la ILP promoguda 
per La Rosa Verda per demanar una llei reguladora de les associacions de 
persones consumidores de cànnabis 
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La Sra. Elena Crespo presenta aquest punt tot explicant: 
 
Gràcies, senyor alcalde. Intentaré també resumir el contingut d’aquesta moció. Es tracta 
de sumar-nos a una petició, a una ILP que fa una entitat que es diu la Rosa Verda, que 
és una entitat inclosa, composta per àmbits, per gent que està a favor del consum del 
cànnabis. Entenem que aquesta moció tenia sentit presentar-la avui per al punt de l’ordre 
del dia que ens ha permès regular i aprovar l’ordenança sobre aquest tema. Entenem que 
aquest problema, aquesta realitat social, té un llarg recorregut a Catalunya, que hi ha 
hagut també debats parlamentaris sobre el tema i entenem que nosaltres, doncs, 
voldríem donar suport des del municipalisme a aquesta iniciativa. Per tant, nosaltres el 
que demanem al Ple del Masnou és l’adopció dels acords següents: 
 
La Sra. Elena Crespo llegeix la part resolutiva de la moció, la qual literalment diu el 
següent: 
 
Aquesta moció s’ha presentat a l’empara del que diuen els articles 38 i 39 del ROM, no 
ha passat per Comissió Informativa i no s’ha sotmès a examen de Secretaria ni 
Intervenció. 
 
“El consum de cànnabis per part de persones adultes, en l’àmbit privat, ja sigui per motius 
lúdics o terapèutics és l’exercici del dret fonamental a la llibertat que es projecta en 
llibertat de consciència i a la lliure disposició del propi cos, i també del dret a la salut i de 
les persones a escollir les teràpies i tractaments que lliurament escullin. 
 
Existeix a Catalunya una llarga tradició de consum de cànnabis, degut a les particulars 
condicions climàtiques, situació geogràfica i les seves circumstàncies econòmiques i 
socials entre d’altres.  
 
En els últims anys els clubs socials de cànnabis han proliferat arreu de Catalunya. 
 
Els clubs socials de cànnabis són associacions sense ànim de lucre que s’autoproveeixen 
I distribueixen cànnabis entre les seves persones sòcies, totes elles majors d’edat, les 
quals consumeixen aquesta substància en un àmbit privat, reduint així danys sobre la 
salut dels associats al mercat clandestí i a determinats usos del cànnabis. 
 
Les associacions de consumidors de cànnabis són una manifestació d’aquesta capacitat 
organitzativa ciutadana històrica actual, i han dut a terme una important i valuosa tasca 
d’autoregulació, establint criteris i pautes i codis de bones pràctiques. Alhora, la seva 
existència ha posat de manifest una incontrovertible realitat social respecte al consum de 
cànnabis i ha construït un model, objecte d’estudi a nivell internacional, en un moment de 
debat a nivell mundial sobre la necessitat d’un canvi d’orientació de les polítiques de 
drogues, basat en la reducció de riscos associats al seu ús, i a no criminalitzar a les 
persones consumidores. 
 
Aquestes associacions han vingut col·laborant amb les administracions de Catalunya i 
reclamant l’establiment d’un marc legislatiu clar; tot entenent la seguretat jurídica com la 
millor eina per millorar les condicions de vida de les persones consumidores i garantir un 
pla de respecte pels seus drets. 
 
Així doncs, el debat sobre la regularització del cànnabis està actualment basat en 
aconseguir una millora social i de salut que prioritzi el respecte dels drets, aconseguint 
que les persones usuàries de cànnabis puguin accedir de forma segura , lluny del mercat 
negre i respectant els drets de l’usuari, i en aquest sentit, hi ha un debat de drets 
essencials en el qual intervé el dret a la llibertat, el dret a la informació, el dret a la 
seguretat i el dret a la salut. 
 
Aquest debat i aquestes propostes han arribat a molts municipis així com també al 
Parlament de Catalunya (moció 77/X del febrero del 2014, resolució 932/X del 29 de 
gener del 2015) on s’ha treballat amb tots els grups parlamentaris per tal d’arribar a un 
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consens per aportar una solución per part de la Generalitat de Catalunya mitjançant un 
reconeixement normatiu. 
 
Des dels Ajuntaments reconeixem la realitat de l’ús social del cànnabis i apostem per 
unes polítiques públiques de Salut que vetllin per l’educació i l’empoderament de les 
persones a prendre les seves decisions de manera lliure i responsable. 
 
És per tot allò anteriorment exposat que el grup d’ICV-EUIA demana al Ple de El Masnou 
l’adopció dels acords següents: 
 

1. Instar a les institucions catalanes a treballar per aconseguir el consens i dotar el 
nostre país d’una llei que ens permeti regular l’activitat de les associacions 
cannàbiques sota uns mateixos criteris de salut pública, respecte dels drets civils, 
sostenibilitat i protecció mediambiental. 
 

2. Donar suport a la recollida massiva de signatures de la campanya “La Rosa 
Verda”, la ILP reguladora de les associacions de persones consumidores de 
cànnabis i a participar, des dels municipis, en el procés de consens per a la nova 
llei. 

 
3. Fer una crida a tots els veïns i veïnes de la població a participar activament a la 

campanya “La Rosa Verda”. 
 

4. Organitzar campanyes de sensibilització al municipi per fomentar la participació en 
la definició d’unes noves polítiques de salut pública que responguin a la realitat i 
es dirigeixin a aconseguir una ciutadania conscient, crítica i lliure. 

 
5. Comunicar aquest acord al Parlament de Catalunya.” 

 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Hi ha alguna intervenció? Cap intervenció? Passem a la seva votació. 
 
Resultat: S’aprova per majoria simple 19 vots a favor i 1 vot d’abstenció. 
 
Votació 
Els grups municipals d’ERC-AM-MES (5 regidors), CiU (5 regidors), C’s (3 regidors), 
CUP-PA (2 regidores), ICV-EUiA-E (2 regidors), PSC-CP (2 regidors) hi voten a favor. 
 
El Grup Municipal del PP (1 regidor) hi vota en contra. 
 
La Sra. Elena Crespo 
 
No, simplement, doncs, agrair a tots els grups el suport i, bé, estic una mica intrigada per 
saber com ho farem, com desenvoluparem el punt tres dels acords. S’accepten idees. 
 
26. Moció presentada pel Grup Municipal C's per instar l'Equip de Govern a elaborar 
una normativa sobre el soroll i les vibracions 
 
El Sr. Francisco Avilés llegeix la moció següent: 
 
Aquesta moció s’ha presentat a l’empara del que diuen els articles 38 i 39 del ROM, no 
ha passat per Comissió Informativa i no s’ha sotmès a examen de Secretaria ni 
Intervenció. 
 
“Atès que el soroll ambiental és un dels principals problemes mediambientals actuals.  
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Atès que l'Organització Mundial de la Salut el defineix com un tema de Salut Pública 
important, doncs més del 80% de les persones que viuen en les ciutats s’hi troben 
sotmeses a suportar nivells superiors dels que serien recomanables.  
 
Atès que des de 1980, l'Organització Mundial de la Salut ha abordat el problema del 
soroll, s’han creat guies i manuals per estudiar el soroll urbà i els seus efectes sobre la 
salut. La creació d'innovadors models preventius juntament amb mapes poblacionals de 
soroll, han ajudat a reduir els efectes indesitjables que sobre la salut pot produir el soroll.  
 
De fet, estudiant més a fons els efectes de la contaminació acústica sobre la salut, els 
perjudicis ocasionats en la personalitat van des de trastorns purament fisiològics, com la 
pèrdua progressiva de l'audició, fins als psicològics, com la irritació i el cansament que 
ens provocaran una disminució de la vida quotidiana, del rendiment laboral (el soroll 
afecta el 40% dels treballadors espanyols) com en la relació amb els altres. A més, a la 
dolenta comunicació interpersonal, pertorbació del son i estrès, s'uneixen les alteracions 
cardiovasculars i metabòliques que es manifesten amb augments de pressió arterial i 
problemes del ritme cardíac, juntament amb augment dels nivells de colesterol i glucosa 
en sang.  
 
Atès que el soroll és nociu quan molesta, però sorolls menors i mantinguts de forma 
prolongada, produeixen lesions en els nostres oïdes al cap del temps.  
 
A la legislació espanyola, el mandat constitucional de protegir la salut (article 43 de la 
Constitució) i el medi ambient (article 45 de la Constitució) engloben en el seu abast la 
protecció contra la contaminació acústica. A més, la protecció constitucional front aquesta 
forma de contaminació també troba suport en alguns dels drets fonamentals reconeguts 
per la Constitució, entre altres, el dret a la intimitat personal i familiar, consagrat en 
l'article 18.1.  
 
Atès que al Masnou no son pocs el problemes que s’han generat per culpa de sorolls, i 
que han significat, a part de disputes veïnals, molèsties considerables per aquelles 
persones que si sentien perjudicades.  
 
Atès que no existeix actualment al Masnou cap normativa local que reguli les mesures 
necessàries per a prevenir i corregir la contaminació acústica, que afecta els ciutadans i 
ciutadanes i el medi ambient, provocada pels sorolls i les vibracions, i alhora que 
estableixi el règim d’intervenció administrativa de l’Ajuntament.  
 
Atès que els ajuntaments, d’acord amb la Constitució Espanyola (art. 137), tenen 
reconeguda potestat normativa, aspecte aquest que es desenvolupa mitjançant la Llei de 
Bases de Règim Local, articles 49 i 70.2, entre d’altres, i en els articles 54 i 56 del Reial 
Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, pel qual s’aprova el Text Refós de les 
disposicions legals vigents en matèria de règim local.  
 
Atès que correspon al Ple de la Corporació l’aprovació d’aquesta normativa, d’acord 
també amb la mateixa Llei de Bases, article 22.2 i el ja citat article 49.  
 
Es per tot això, que el Grup Municipal de Ciutadans – Partido de la Ciudadanía del 
Masnou (C’s), proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS:  
 
Primer.- Instar l’Equip de Govern a l’elaboració d’una Ordenança específica que reguli el 
soroll i les vibracions.  
 
Segon.- Instar l’Equip de Govern a que en un termini màxim de tres mesos remeti un 
primer esborrany de l’Ordenança reguladora del soroll i les vibracions a la comissió 
informativa corresponent, per tal de que sigui treballada per tots els grups municipals.  
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Tercer.- Que es publiqui la moció i els seus acords mitjançant els canals de comunicació 
habituals de l’Ajuntament, com Twitter, Facebook i altres xarxes socials, pàgina web i 
Masnou Viu.”  
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Hi ha esmenes presentades pels grups de govern. Senyor López 
 
El Sr. Romà López 
 
Sí, gràcies. Bona nit. Hi ha dues esmenes, la primera és l’acord segon, que és substituir 
el text de l’acord segon pel següent: 
 
“Segon. Instar l’Equip de Govern a elaborar un primer esborrany de l’Ordenança 
reguladora del soroll i les vibracions abans de finalitzar l’any 2016, i es lliuri a la comissió 
informativa corresponent, per tal que sigui treballada per tots els grups municipals” 

 
L’altra esmena és l’acord tercer, substituir el text següent “... com Twitter, Facebook i 
altres xarxes socials, pàgina web i El Masnou Viu”, quedant el redactat del punt tercer 
segons el següent redactat: 
 
“Tercer. Que es publiqui la moció i els seus acords mitjançant els canals de comunicació 
habituals de l’Ajuntament”. Gràcies 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Doncs gràcies. Per part del ponent? 
 
El Sr. Francisco Avilés 
 
Sí, gràcies. Les esmenes s’acceptarien. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Ara, si hi ha alguna intervenció donaríem un torn obert de paraula. Alguna 
intervenció al respecte, senyora Miras? 
 
La Sra. Sandra Miras 
 
Sí. Nosaltres ens abstindrem perquè la moció proposa elaborar una normativa o 
ordenança o reglamentació sense que parli de fer un procés participatiu en el poble que 
serà afectat per aquesta normativa. Gràcies 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Alguna intervenció més? Per tant, passaríem... Per part del ponent, 
evidentment. 
 
El Sr. Francisco Avilés 
 
Bé, res, agrair els vots que, presumiblement, obtindrà la moció i, bé, en el cas per 
contestar una mica la meva companya, la Sandra Miras, sí que és cert que, bé, la 
participació sempre és saludable, però no li veig gaire participació a l’ordenança sobre el 
soroll i vibracions, tal com manifesta; però, bé, respectem l’opinió. I, en qualsevol cas, ja 
veuríem. 
 
La moció amb les esmenes incorporades queda com segueix: 
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Aquesta moció s’ha presentat a l’empara del que diuen els articles 38 i 39 del ROM, no 
ha passat per Comissió Informativa i no s’ha sotmès a examen de Secretaria ni 
Intervenció. 
 
Atès que el soroll ambiental és un dels principals problemes mediambientals actuals.  
 
Atès que l'Organització Mundial de la Salut el defineix com un tema de Salut Pública 
important, doncs més del 80% de les persones que viuen en les ciutats s’hi troben 
sotmeses a suportar nivells superiors dels que serien recomanables.  
 
Atès que des de 1980, l'Organització Mundial de la Salut ha abordat el problema del 
soroll, s’han creat guies i manuals per estudiar el soroll urbà i els seus efectes sobre la 
salut. La creació d'innovadors models preventius juntament amb mapes poblacionals de 
soroll, han ajudat a reduir els efectes indesitjables que sobre la salut pot produir el soroll.  
 
De fet, estudiant més a fons els efectes de la contaminació acústica sobre la salut, els 
perjudicis ocasionats en la personalitat van des de trastorns purament fisiològics, com la 
pèrdua progressiva de l'audició, fins als psicològics, com la irritació i el cansament que 
ens provocaran una disminució de la vida quotidiana, del rendiment laboral (el soroll 
afecta el 40% dels treballadors espanyols) com en la relació amb els altres. A més, a la 
dolenta comunicació interpersonal, pertorbació del son i estrès, s'uneixen les alteracions 
cardiovasculars i metabòliques que es manifesten amb augments de pressió arterial i 
problemes del ritme cardíac, juntament amb augment dels nivells de colesterol i glucosa 
en sang.  
 
Atès que el soroll és nociu quan molesta, però sorolls menors i mantinguts de forma 
prolongada, produeixen lesions en els nostres oïdes al cap del temps.  
 
A la legislació espanyola, el mandat constitucional de protegir la salut (article 43 de la 
Constitució) i el medi ambient (article 45 de la Constitució) engloben en el seu abast la 
protecció contra la contaminació acústica. A més, la protecció constitucional front aquesta 
forma de contaminació també troba suport en alguns dels drets fonamentals reconeguts 
per la Constitució, entre altres, el dret a la intimitat personal i familiar, consagrat en 
l'article 18.1.  
 
Atès que al Masnou no son pocs el problemes que s’han generat per culpa de sorolls, i 
que han significat, a part de disputes veïnals, molèsties considerables per aquelles 
persones que si sentien perjudicades.  
 
Atès que no existeix actualment al Masnou cap normativa local que reguli les mesures 
necessàries per a prevenir i corregir la contaminació acústica, que afecta els ciutadans i 
ciutadanes i el medi ambient, provocada pels sorolls i les vibracions, i alhora que 
estableixi el règim d’intervenció administrativa de l’Ajuntament.  
 
Atès que els ajuntaments, d’acord amb la Constitució Espanyola (art. 137), tenen 
reconeguda potestat normativa, aspecte aquest que es desenvolupa mitjançant la Llei de 
Bases de Règim Local, articles 49 i 70.2, entre d’altres, i en els articles 54 i 56 del Reial 
Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, pel qual s’aprova el Text Refós de les 
disposicions legals vigents en matèria de règim local.  
 
Atès que correspon al Ple de la Corporació l’aprovació d’aquesta normativa, d’acord 
també amb la mateixa Llei de Bases, article 22.2 i el ja citat article 49.  
 
Es per tot això, que el Grup Municipal de Ciutadans – Partido de la Ciudadanía del 
Masnou (C’s), proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS:  
 
Primer.- Instar l’Equip de Govern a l’elaboració d’una Ordenança específica que reguli el 
soroll i les vibracions.  
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Segon.- Instar l’Equip de Govern a que elabori un primer esborrany de l’Ordenança 
reguladora del soroll i les vibracions abans de finalitzar l’any 2016, i es lliuri a la comissió 
informativa corresponent, per tal de que sigui treballada per tots els grups municipals. 
 
Tercer.- Que es publiqui la moció i els seus acords mitjançant els canals de comunicació 
habituals de l’Ajuntament.” 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Si els sembla, passem a la votació.  
 
Resultat: Aprovat per majoria simple per 18 vots a favor i 2 vots d’abstenció.  
 
Votació 
Els grups municipals d’ERC-AM-MES (5 regidors), CiU (5 regidors), C’s (3 regidors), ICV-
EUiA-E (2 regidors), PSC-CP (2 regidors) i PP (1 regidor) hi voten a favor. 
 
El Grup Municipal de la CUP-PA (2 regidores) s'absté. 
 
27. Moció presentada pel Grup Municipal de C's per instar l'Equip de Govern a crear 
el Consell de Joves de la vila 
 
El senyor Francisco Avilés llegeix la moció següent: 
 
Aquesta moció s’ha presentat a l’empara del que diuen els articles 38 i 39 del ROM, no 
ha passat per Comissió Informativa i no s’ha sotmès a examen de Secretaria ni 
Intervenció. 
 
“Atès que el Masnou és una vila dinàmica i oberta a la participació dels diferents 
col·lectius que la formen, on darrerament s’ha pogut concretar en la creació del Consell 
de la Vila, una eina més que ve a donar carta d’autenticitat a la voluntat dels seus vilatans 
i vilatanes de ser actors de l’activitat i el moviment associatiu de casa nostre.  
 
Atès que cada cop són més els grups socials, amb diferents inquietuds i objectius, els qui 
volen formar part d’aquest teixit associatiu local.  
 
Atès que els i les joves en són una part molt important d’aquest moviment però que a dia 
d’avui no disposen d’una eina que coordini els diferents grups d’actuació on el 
denominador comú de tots ells sigui que ells i elles en siguin els autèntics protagonistes. 
  
Atès que la coordinació entre els diferents col·lectius associats al moviment de joves pot 
resultar una eina de gran valor en allò que representa la seva voluntat dels joves de fer 
arribar la una única veu a les institucions que suposi la suma de totes les veus del jovent 
del poble.  
 
Atès que la creació d’un Consell de Joves del Masnou vindria a donar solució a aquesta 
necessitat col·lectiva i de representativitat, en tant que s’erigiria en instrument democràtic 
de participació i d’acció juvenil, per promoure el creixement d’un associacionisme fort i 
articulat que fomentaria els processos participatius i de presa de decisions dels seus 
membres, redundant en el caràcter democràtic que ha d’impregnar el futur funcionament 
de tot moviment social.  
 
Tenint en compte tot el que hem exposat, el Grup Municipal de Ciutadans – Partido de la 
Ciudadanía, sol·licita al Ple de l'Ajuntament del Masnou l'adopció dels següents Acords:  
 
Primer.- Instar al Govern Municipal a crear el Consell de Joves del Masnou.  
 
Segon.- Redactar els estatuts que regularan la creació i posterior desenvolupament 
d’aquest consell, el qual estarà format, com a mínim, d’un representant de totes les 
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entitats juvenils, de les joventuts dels partits polítics locals, així como d’altres entitats que 
les seves activitats vagin adreçades a joves o infants del municipi, sense perjudici dels 
qui ho puguin ser perquè així ho determinin els seus estatuts.  
 
Tercer.- Presentar un termini màxim de tres mesos un primer esborrany dels estatuts que 
regularan la creació i posterior desenvolupament d’aquest consell a la comissió 
informativa corresponent, per tal de que sigui treballada per tots els grups municipals.  
 
Quart.- Que es publiqui la moció i els seus acords mitjançant els canals de comunicació 
habituals de l’Ajuntament, com Twitter, Facebook i altres xarxes socials, pàgina web i 
Masnou Viu.”  
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Hi ha unes esmenes, també presentades pel Govern. Senyora Tallada 
 
La Sra. Neus Tallada 
 
Gràcies. Proposem fer les següents esmenes: 
 
1. Substituir els acords primer, segon i tercer pel següent: 
Primer. – “Impulsar, en el marc del nou Pla Local de Joventut del Masnou, la creació del 
Consell de Joventut del Masnou, prevista al Pla d’Actuació Municipal 2015-2019.” Que 
seria durant l’any 2017. 
 
2.  El quart acord passaria a ser el segon, i quedaria així: 
 
“Publicar la moció i els seus acords mitjançant els canals de comunicació habituals de 
l’Ajuntament.” 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Per part del ponent? 
 
El Sr. Francisco Avilés 
 
Sí, perdona. La vostra esmena no parla del 2017, però l’has modificat tu? Val, d’acord 
amb el que hem parlat. 
 
La Sra. Neus Tallada 
 
Exacte, d’acord amb el que hem parlat. 
 
El Sr. Francisco Avilés 
 
Perdona, com ha quedat el redactat? 
 
La Sra. Neus Tallada 
 
Te’l torno a llegir: Impulsar, en el marc del nou Pla Local de Joventut del Masnou, la 
creació del Consell de Joventut del Masnou, prevista al Pla d’Actuació Municipal 2015-
2019, i el Consell de Joventut es crearia durant l’any 2017. 
 
El pla és del 2015 al 2019, i el Consell de Joventut es crearia durant l’any 2017. 
 
El Sr. Francisco Avilés 
 
Sí, doncs acataríem l’esmena també. 
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El Sr. Jaume Oliveras 
 
Doncs gràcies. Hi hauria alguna intervenció al respecte? Senyora Crespo 
 
La Sra. Elena Crespo 
 
Jo el que demanaria, un prec: primer, que un consell, que jo sàpiga, el que té és un 
reglament, no té estatuts. És un petit problema. I, després, doncs això, que la proposta de 
C’s ideològicament la compartim, però veiem que està acotada a tercer sector. Vull dir 
només associacions. El que jo he entès. I entenem que la fórmula hauria de ser una mica 
més flexible, menys rígida i més adaptada a les noves maneres de participar. I ja està. Hi 
votarem a favor. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Alguna intervenció més? Doncs, per part del ponent? Doncs, posaríem a 
votació la moció.  
 
La moció amb les esmenes incorporades queda com segueix: 
 
Aquesta moció s’ha presentat a l’empara del que diuen els articles 38 i 39 del ROM, no 
ha passat per Comissió Informativa i no s’ha sotmès a examen de Secretaria ni 
Intervenció. 
 
“Atès que el Masnou és una vila dinàmica i oberta a la participació dels diferents 
col·lectius que la formen, on darrerament s’ha pogut concretar en la creació del Consell 
de la Vila, una eina més que ve a donar carta d’autenticitat a la voluntat dels seus vilatans 
i vilatanes de ser actors de l’activitat i el moviment associatiu de casa nostre.  
 
Atès que cada cop són més els grups socials, amb diferents inquietuds i objectius, els qui 
volen formar part d’aquest teixit associatiu local.  
 
Atès que els i les joves en són una part molt important d’aquest moviment però que a dia 
d’avui no disposen d’una eina que coordini els diferents grups d’actuació on el 
denominador comú de tots ells sigui que ells i elles en siguin els autèntics protagonistes. 
  
Atès que la coordinació entre els diferents col·lectius associats al moviment de joves pot 
resultar una eina de gran valor en allò que representa la seva voluntat dels joves de fer 
arribar la una única veu a les institucions que suposi la suma de totes les veus del jovent 
del poble.  
 
Atès que la creació d’un Consell de Joves del Masnou vindria a donar solució a aquesta 
necessitat col·lectiva i de representativitat, en tant que s’erigiria en instrument democràtic 
de participació i d’acció juvenil, per promoure el creixement d’un associacionisme fort i 
articulat que fomentaria els processos participatius i de presa de decisions dels seus 
membres, redundant en el caràcter democràtic que ha d’impregnar el futur funcionament 
de tot moviment social.  
 
Tenint en compte tot el que hem exposat, el Grup Municipal de Ciutadans – Partido de la 
Ciudadanía, sol·licita al Ple de l'Ajuntament del Masnou l'adopció dels següents Acords:  
 
Primer. Impulsar, en el marc del nou Pla Local de Joventut del Masnou, la creació del 
Consell de Joventut del Masnou, prevista al Pla d’Actuació Municipal 2015-2019, i seria 
durant l’any 2017. 
 
Segon. Publicar la moció i els seus acords mitjançant els canals de comunicació 
habituals de l’Ajuntament.” 
 
Resultat: S’aprova per majoria simple 18 vots a favor i 2 vots d’abstenció. 
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Votació 
Els grups municipals d’ERC-AM-MES (5 regidors), CiU (5 regidors), C’s (3 regidors), ICV-
EUiA-E (2 regidors), PSC-CP (2 regidors) i PP (1 regidor) hi voten a favor. 
 
El Grup Municipal de la CUP-PA (2 regidores) s'absté. 
 
28. Moció presentada pel Grup Municipal de C's per evitar l'acumulació de càrrecs 
públics 
 
La Sra. Stella Parodi llegeix la moció següent: 
 
Aquesta moció s’ha presentat a l’empara del que diuen els articles 38 i 39 del ROM, no 
ha passat per Comissió Informativa i no s’ha sotmès a examen de Secretaria ni 
Intervenció. 
 
“Atès al fet que els representants polítics han de servir de la millor manera possible a la 
ciutadania en la seva participació en aquells espais de decisió sobre la cosa pública que 
són de la seva competència. 
 
Atès que la vocació del representant polític ha de ser la d'oferir un servei públic, i treballar 
des de les institucions pel bé comú. 
 
Atès que hi ha una desconfiança creixent per part de la ciutadania sobre el correcte 
exercici de les funcions dels representants polítics, que s'alimenta, entre altres raons, 
com a conseqüència de l'acumulació de càrrecs, entre d’ells el de regidor/a i diputat/ada. 
Atès que l'acumulació de càrrecs impedeix atendre de la millor manera els deures que 
aquests comporten i suposa una reducció de la dedicació per al correcte exercici de les 
responsabilitats que comporten. 
 
Atès que la normativa electoral a Catalunya es regeix, per manca de legislació 
Autonómica, per la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General. 
 
Atès que aquesta norma no contempla la incompatibilitat en l’acumulació de càrrecs pel 
que fa a la condició de regidor/a i diputat/ada o d’altres càrrecs públics, la qual cosa 
permet ser retribuïts en ambdós o més casos i en ocasions una de les retribucions ja és 
prou elevada la qual cosa implica que les següents augmentaran sensiblement els 
ingressos anuals totals. 
 
Atès que a dia d’avui, Catalunya encara no disposa d’una llei electoral pròpia, després de 
quasi 40 anys d’autogovern i esser aquesta una competència delegada. 
 
Tenint en compte tot l’exposa’t, el Grup Municipal de Ciutadans – Partido de la 
Ciudadanía, sol·licita al Ple de l'Ajuntament del Masnou l'adopció dels següents Acords: 
 
Primer.- Instar al Congrés dels Diputats, la modificació legislativa corresponent pel que fa 
a la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, als efectes de 
contemplar la prohibició d’acumular càrrecs que per un costat augmentin sensiblement 
les retribucions als regidors i regidores dels ajuntaments, establint un sostre retributiu que 
no superi el límit que ja marca la normativa per a retribucions màximes a càrrecs públics 
de l’administració local, i per un altre costat siguin càrrecs que per la seva dedicació en 
hores minvin significadament el temps que cada càrrec ha de dedicar a la corporació per 
on ha estat escollit. 
 
Segon.- Instar el Govern de la Generalitat a la iniciativa legislativa necessària per crear la 
Llei Electoral de Catalunya, on ja hi constin les consideracions del punt 1r. 
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Tercer.- Instar el Govern de la Generalitat a la modificació legislativa que estableixi la 
dedicació exclusiva dels alcaldes en aquells municipis on percebin una retribució superior 
a 3 vegades el SMI. 
 
Quart.- Instar el compromís dels grups polítics del consistori perquè, mentre no es 
procedeixi a la modificació de la legislació en el sentit indicat en els apartats anteriors, els 
seus càrrecs actuïn segons els principis que es persegueixen en aquesta moció i 
renunciïn a aquesta acumulació de càrrecs en el moment en què hagin de començar a 
exercir plenament les seves funcions. 
 
Cinquè.- Traslladar aquest acord a la Mesa del Congrés dels Diputats, a la Mesa del 
Parlament de Catalunya i als presidents dels grups parlamentaris d’ambdues institucions 
 
Sisè.- Que es publiqui la moció i els seus acords mitjançant els canals de comunicació 
habituals de l’Ajuntament, com Twitter, Facebook i altres xarxes socials, pàgina web i 
Masnou Viu.” 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. No hi ha esmenes. Hi ha alguna intervenció? Per part del grup Popular? 
 
El Sr. Federico de las Heras 
 
Accepta el ponent votar per punts? Hi ha un únic punt en el qual no estem d’acord, seria 
el tercer. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Alguna intervenció més? Senyor Màxim Fàbregas 
 
El Sr. Màxim Fàbregas 
 
Sí, primer per exposar que ens abstindrem i, després, per argumentar les raons que ens 
porten a l’abstenció.  
 
La primera cosa que ha de quedar clara és que pel que respecta a la Proposició de llei 
electoral de Catalunya, a la qual la regidora feia esment, que el Parlament ha estat 
incapaç d’aprovar en 40 anys d’institucions democràtiques catalanes, el nostre grup 
parlamentari va presentar diferents esmenes durant la seva tramitació, entre les quals 
algunes feien referència al fet que fos compatible ser escollit diputat o diputada al 
Parlament de Catalunya amb la condició d’alcalde o alcaldessa. També es proposava la 
incompatibilitat en la condició de presidents, directors generals, gerents i qualsevol altre 
càrrec de lliure designació en organismes autònoms o societats públiques locals i altres. 
 
En segon lloc, els estatuts de la nostra organització i també en el codi ètic es diu 
clarament que “Els diputats i les diputades del Parlament de Catalunya, les Corts 
Generals, el Parlament Europeu no podran acumular dedicacions en d’altres nivells 
institucionals”.  
 
Pel que respecta a la tercera proposta d’acord, aquella que parla d’instar el govern de la 
Generalitat a modificar la legislació per parlar de la retribució que no sigui superior a tres 
vegades el salari mínim, aquesta petició resulta clarament curiosa. Deu ser perquè no 
tenen gaire tradició a saber quin és el comportament de Ciutadans de Catalunya. I posa 
de manifest una greu contradicció. Fixeu-vos, Ciutadans en cap cas, està claríssim, 
reconeix que Catalunya tingui competències de règim local. Això és una cosa que 
Ciutadans té clar. I, en canvi, amb aquesta proposta insta el Govern a legislar sobre un 
tema respecte del qual en la seva opinió no té competències, és una important 
contradicció. 
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Creiem que C’s ha d’assumir aquesta contradicció i que ha de declarar que assumirà la 
defensa d’un règim local propi que es desenvolupi en una llei de governs locals a 
Catalunya. Nosaltres vam fer propostes per a la llei de governs locals de retribucions 
bàsiques complementades en funció del pressupost, del tipus de municipi, quantitat de 
població. Per al nostre grup no té sentit decidir la dedicació en funció del sou que s’hagi 
d’assignar, sinó decidir la dedicació exclusiva i assignar les retribucions a partir dels 
paràmetres que esmentàvem: població, tipologia de municipi, pressupost... 
 
Finalment, l’acord quart pretén establir una mena de codi de conducta preventiva i 
voluntària sense parlar d’altres qüestions susceptibles de formar part també d’un codi ètic 
municipal, per exemple: la regulació de conflictes d'interessos dels càrrecs que no només 
resolgui o clarifiqui el règim d’incompatibilitats, sinó que també doni resposta a la 
demanda social de major transparència en l'activitat pública i en la conveniència de 
modificar determinats aspectes del règim jurídic del càrrec públic per reforçar la seva 
independència, imparcialitat i la dedicació exclusiva en el desenvolupament de les seves 
funcions públiques.  
 
Per a nosaltres, qualsevol règim d'incompatibilitats dels càrrecs públics s'ha d'inspirar i 
guiar en codis ètics, de conducta, que impedeixin la posada en risc de l'objectivitat i 
imparcialitat en la seva actuació i no només en un compromís imprecís d’una moció que 
no persegueix l’objectiu de crear un marc estable d’integritat a l’Administració local.  
 
A més, tal com està redactat aquest acord, no és del tot comprensible: a quina 
acumulació de càrrecs han de renunciar els electes? Alcalde i diputat al Parlament o al 
Congrés? Nosaltres intuïm que la moció parla exclusivament d’aquest supòsit. I ho intuïm 
perquè en cap cas es podria considerar acumular càrrecs un regidor i conseller comarcal 
o un regidor i un diputat de la Diputació, atès que, mentre que el Consell Comarcal i les 
Diputacions existeixin, per accedir a la condició d’electe supralocal és condició necessària 
la condició de regidor o regidora. Per tant, per totes aquestes raons, reitero que el nostre 
vot serà d’abstenció. Gràcies 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Alguna intervenció? Per part de CiU? 
 
El Sr. Eduard Garcia 
 
Sí, nosaltres, per anticipar que votarem en contra de la moció. Pensem que, malgrat que 
pugui tenir un bon fons, doncs, segurament no sigui del tot encertada. Com a mínim la 
manera en la qual està redactada. Possiblement també sigui fruit d’aquest costum de 
presentar les mocions directament, pràcticament al Ple i no en la fase prèvia, diguem, de 
passar-les a Comissió Informativa, que creiem que permetrien un millor debat sense 
aquest debat posterior de si es modifiquen, no es modifiquen, i poder arribar a un acord 
que, segurament, hagués pogut ser possible en un cas com aquest. Per què diem això? 
Doncs perquè, d’entrada, nosaltres pensem que la desafecció política que pugui haver 
entre els ciutadans, doncs, no sé si és tant per l’acumulació de càrrecs com és pels casos 
de corrupció que estan esquitxant, malauradament, pràcticament tots els partits.  
 
Per una altra banda, també, s’incorre, pensem, en un error quan es parla de les 
retribucions. Nosaltres creiem que la legislació vigent ja impedeix cobrar dues retribucions 
i és habitual sentir com un càrrec públic ha de renunciar a una retribució per poder fer 
l’altre càrrec. I, després, com ha explicat també el senyor Màxim Fàbregas, que m’ha 
precedit, doncs, no només és que siguin incompatibles sinó que és del tot necessari per 
exercir algun càrrec tenint un càrrec previ, com és el cas del diputat provincial, com el del 
conseller comarcal, que és requisit previ ser càrrec local.  
 
I finalment, malgrat aquesta referència que es fa, que pensem que pugui anar per aquí, 
delimitar també que un càrrec local pugui ser un diputat al Parlament, ja que nosaltres 
creiem que és bo, és bo que al Parlament hi hagi representants del món local, en tant que 
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com a Administració som l’Administració més propera al ciutadà i, segurament, aquests 
representants, doncs, també sempre ens posem en la part negativa. Potser aquests 
representants no només estan per cobrar, sinó que haurien d’estar ―i així ho entenem― 
nosaltres per representar i defensar el ciutadà en una instància més alta, que és el 
Parlament de Catalunya. Per tot això, nosaltres votarem en contra de la moció. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Per part de la ponent? 
 
La Sra. Stella Parodi 
 
Sí, bé, sap greu que no s’hagi aprovat aquesta moció, com sí que ha passat a altres 
municipis propers, com és Santa Coloma de Gramenet, perquè al cap i a la fi l’esperit és 
clar. És evitar que càrrecs públics exerceixin i cobrin per a més d’un càrrec pels quals han 
estat escollits. L’exemple més proper és el cas de l’alcalde de Premià de Mar, que cobra 
per a més d’un càrrec i el total dels seus ingressos són superiors al sou públic del 
president del Govern d’Espanya. I no és només, tampoc, pels diners sinó també que, com 
deia, la seva dedicació en hores minva el temps que ha de dedicar a cada càrrec per al 
qual ha estat escollit. Gràcies 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Per tant, passaríem a la votació de la moció. Ah, per punts perdó. Per 
tant, votem primer el punt número tres de la moció. 
 
El president sotmet a votació la moció en dos blocs. 
 
Primer bloc (punt número 3) 
 
Resultat: Queda rebutjat per 11 vots en contra, 3 vots a favor i 6 vots d’abstenció. 
 
Votació: 
El Grup Municipal de C’s (3 regidors) hi vota a favor. 
 
Els grups municipals d’ERC-AM-MES (5 regidors), CiU (5 regidors) i PP (1 regidor) hi 
voten en contra. 
 
Els grups municipals de CUP-PA (2 regidores), ICV-EUiA-E (2 regidors) i PSC-CP (2 
regidors) s’abstenen. 
 
Segon bloc (la resta de la moció) 
 
Resultat: Queda rebutjat per 10 vots en contra, 4 vots a favor i 6 vots d’abstenció. 
 
Votació: 
Els grups municipals de C’s (3 regidors) i PP (1 regidor) hi voten a favor. 
 
Els grups municipals d’ERC-AM-MES (5 regidors) i CiU (5 regidors) hi voten en contra. 
 
Els grups municipals de CUP-PA (2 regidores), ICV-EUiA-E (2 regidors) i PSC-CP (2 
regidors) s’abstenen. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Tal com es va comentar a la Junta de Portaveus, una moció ha estat retirada per 
debatre’n la urgència, per part del Grup Socialista, i s’ha presentat una altra moció, de la 
qual hauríem de votar-ne, prèviament, la urgència. La moció presentada pel Grup 
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Socialista és en contra del preacord signat a la Unió Europea amb Turquia. Si vol 
explicar, breument, la urgència i la passaríem a votar. 
 
La Sra. Mònica González 
 
Gràcies, senyor alcalde. L’explicació, crec que hi ha poc a explicar. Tothom n’està al 
corrent. Sabem suficientment que la crisi que tenim a sobre és la que mana aquesta 
urgència. Simplement això. 
 
Fora de l’ordre del dia, el Grup Municipal del PSC-CP presenta la moció següent: 

 
Moció presentada pel Grup Municipal del PSC-CP en contra del preacord signat a la 
UE amb Turquia 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
D’acord, doncs, si els sembla passaríem a votar la urgència. 
 
El president sotmet a votació la urgència de la moció. 
 
Resultat: Aprovada la urgència per 20 vots a favor.  
 
Votació:  
Els grups municipals d’ERC-AM-MES (5 regidors), CiU (5 regidors), C’s (3 regidors), 
CUP-PA (2 regidores), ICV-EUiA-E (2 regidors), PSC-CP (2 regidors) i PP (1 regidor) hi 
voten a favor. 
 
La Sra. Mònica González presenta aquest punt tot explicant: 
 
Sí, gràcies senyor alcalde. Bé, resumint la part expositiva, vull recordar-los que el passat 
8 de març les persones caps d’estats i els governs dins la UE van arribar a un principi 
d’acord per posar en marxa el programa de portar a Turquia les persones migrants, 
inclosos els demandants d’asil sirians i qualsevol altra nacionalitat que arribin a la UE a 
través d’aquest país, a canvi que els estats de la UE resituïn un nombre equivalent de 
persones refugiades sirianes assetjades ja a Turquia i d’altres mesures econòmiques i 
polítiques a favor de l’Estat turc. Bé, resumint, pensem que aquest principi d’acord 
desvirtua completament les lleis internacionals d’asil. Fa vergonya que membres de la 
Comunitat Europea estiguin a favor d’un preacord amb aquestes característiques i 
aquestes condicions. Pensem que hem de rebutjar-ho sense dilació. Hem de mostrar el 
nostre desacord i, per això, demanem els següents acords com a Grup Municipal del 
Partit Socialista del Masnou. 
 
La Sra. Mònica González llegeix la part resolutiva de ala moció, la qual literalment diu el 
següent: 
 
Aquesta moció s’ha presentat per urgència, no ha passat per Comissió Informativa i no 
s’ha sotmès a examen de Secretaria ni Intervenció. 
 
Moció presentada pel Grup Municipal del PSC-CP en contra del preacord signat a la 
UE amb Turquia 
 
“El passat 8 de març, les persones caps d'Estat i de Govern de la UE van arribar a un 
principi d'acord per posar en marxa un programa per deportar a Turquia les persones 
migrants -incloses les demandants d'asil sirians i de qualsevol altra nacionalitat-, que 
arribin a la Unió Europea a través d'aquest país, a canvi que els Estats de la Unió resituïn 
un nombre equivalent de persones refugiades sirianes assentades ja a Turquia, i d'altres 
mesures econòmiques i polítiques a favor de l'Estat turc.  
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Considerem que, de confirmar aquest pacte, la UE no estaria respectant els convenis 
internacionals sobre dret d'asil i que, a més, estaríem assistint al procés de deconstrucció 
de la Unió Europea. No reconeixem aquesta Europa, i considerem inadmissible fer un 
acord d'interessos amb Turquia utilitzant els drets de les persones refugiades i migrants 
com a moneda de canvi.  
 
Considerem que davant la crisi més greu que viu des de la Segona Guerra Mundial les 
persones caps d'Estat i de Govern de la UE han signat un preacord immoral i de dubtosa 
legalitat, que, de confirmar-se els termes als quals hem tingut accés a través de les 
informacions recollides pels mitjans de comunicació, contravé clarament el dret d'asil i 
múltiples convenis internacionals sobre drets humans.  
 
Mostrem la nostra adhesió a les peticions d'organitzacions no governamentals, Alt 
Comissionat de l'ONU per a les persones refugiades, i activistes pro drets humans en la 
denúncia, rebuig i exigència de retirada del preacord de la Unió Europea i Turquia per a 
devolucions massives, així com l'exigència d'abordar amb urgència la crisi de les 
persones refugiades defensant els drets humans, creant passadissos humanitaris, 
acollint-los amb respecte i solidaritat, i possibilitant-los l'asil entre els membres de la Unió 
Europea.  
 
És per tot això el Grup Municipal del PSC del Masnou presenta la següent Moció per al 
seu debat i aprovació al Ple:  
 
PRIMER. El Ple de l'Ajuntament del Masnou mostra el seu rebuig a l'acord assolit entre 
les persones caps d'Estat i de Govern de la Unió Europea amb Turquia que contempla la 
devolució a Turquia de tots els migrants -incloses les persones demandants d'asil sirians i 
de qualsevol altra nacionalitat-, que arribin a la Unió Europea.  
 
SEGON. El Ple de l'Ajuntament del Masnou exigeix a la Unió Europea i als Estats 
membres donar una resposta humanitària urgent davant la greu situació que viuen les 
persones refugiades, respectuosa amb el dret internacional d'asil i els drets humans. En 
aquest sentit, insta el Govern de la Unió Europea i als Estats membres a la retirada de 
qualsevol acord, pacte, conveni o proposta d'acció que no respecti el dret internacional 
d'asil o convenis internacionals sobre drets humans signats per la Unió Europea.  
 
TERCER. El Ple de l'Ajuntament del Masnou se suma al Manifest "Passatge Segur" 
subscrit per moltes organitzacions socials, sindicats i partits polítics de tota Europa i, en 
aquest sentit, insta la UE i els seus Estats membres a què ordenin la creació de 
passadissos humanitaris, i que possibilitin, des del respecte, l'asil d'aquestes persones 
entre els 28 Estats membres de la Unió Europea.  
 
QUART. Donar publicitat d’aquest moció a la revista municipal “Masnou Viu” i a la web 
municipal i traslladar una còpia de la resolució al Parlament de Catalunya, al Congreso de 
los Diputados, al Govern de la Generalitat i al Gobierno de España.” 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Per tant, si hi ha alguna intervenció demanaria màxima brevetat. 
Endavant Sr. Federico 
 
El Sr. Federico de las Heras 
 
Si el ponent ho accepta, és el Ple de l’Ajuntament del Masnou donar suport al text 
consensuat entre tots els grups parlamentaris, respecte al dret d’asil, el tractament 
individual dels refugiats i el rebuig absolut a les devolucions massives. Perquè vull 
recordar que el text que s’ha portat a Europa és fruït del consens que s’ha fet entre tots 
els grups parlamentaris o la majoria de grups parlamentaris i és la posició que el Govern 
del PP, com a representació del Govern d’Espanya, és la que ha portat a negociar a la 
Unió Europea. I penso que aquest tema és important manifestar-lo. 
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El Sr. Jaume Oliveras 
 

El canvi, precisant, el canvi en la moció quin seria? Sí, però exactament el canvi. 
 

El Sr. Federico de las Heras 
 

No, el canvi és incorporar l’acord parlamentari que hi ha hagut de la majoria, crec que són 
catorze partits, per portar a terme les negociacions amb la Unió Europea per rebutjar 
precisament el... i posar com un punt entremig. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
La ponent, si us plau. 
 

La Sra. Mònica González 
 
Bé, doncs, en tot cas agraeixo la teva intervenció, Federico. Desconec l’acord al qual ha 
arribat l’Estat en aquest cas. Nosaltres estem parlant d’una moció rebutjant l’actitud o 
l’actuació que té la Unió Europea; per tant, no l’acceptarem. Aquesta esmena, en tot cas, 
seria una altra moció. Gràcies  
 

El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Doncs obriríem, si cal, algun torn molt breu, si us plau. 
 

El Sr. Federico de las Heras 
 
No, estem d’acord essencialment amb tota la moció. El que passa és que penso que el 
punt que he comentat sí que té a veure amb aquesta moció. És essencial, és la postura, 
és la postura del Govern d’Espanya davant d’aquesta posició amb el suport dels grups. O 
sigui, és un punt essencial. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 

Moltes gràcies. Hi hauria alguna intervenció? Sinó passaríem a votar-lo. 
 

Resultat: Aprovat per unanimitat simple per 20 vots a favor.  
 
Votació 
Els grups municipals d’ERC-AM-MES (5 regidors), CiU (5 regidors), C’s (3 regidors), 
CUP-PA (2 regidores), ICV-EUiA-E (2 regidors), PSC-CP (2 regidors) i PP (1 regidor) hi 
voten a favor. 
 
La Sra. Mònica González 
 

Només vull agrair que s’hagi acceptat la urgència. Vull agrair que s’hagi donat aquest 
suport i dissabte, recordeu que hi ha una manifestació convocada amb totes les entitats, 
associacions, grups polítics i altres ciutadans que vulguin participar per rebutjar la situació 
que estem vivint a Europa. 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. 
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