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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
Perdoneu el retard de 10 minuts. Molt bona nit, perdoneu el retard d’aquests 10 minuts
avui a l’inici d’aquest Ple. Per tant, iniciaríem la sessió ordinària de 18 de febrer de 2016,
amb l’assistència de tot el conjunt de regidors i regidores del consistori. Vull agrair
l’assistència del públic a aquest Ple i la gent que ens segueix des de casa seva. Per tant,
iniciaríem aquest Ple. Primer de tot, amb les informacions i comunicacions de l’Alcaldia.
Abans d’iniciar aquest punt, em permeteu, doncs, fer un breu recordatori del fet luctuós
d’aquest 14 de febrer que va morir la diputada Muriel Casals. Agraeixo la presència del
Jordi Dou, representant d’Òmnium perquè ha estat, la Muriel Casals, una persona
vinculada durant molts anys a aquesta entitat, de la qual ha estat presidenta. Volíem fer el
recordatori d’aquest fet lamentable. Una persona de 70 anys, filla de l’exili català,
economista reconeguda, professora de la Universitat Autònoma de Barcelona, de la qual
va ser, també, va ocupar el càrrec de vicerectora, militant de l’antifranquisme durant molts
anys, militant del Partit Socialista Unificat des de l’any 67, posteriorment d’Iniciativa, tot i
que després va abandonar aquestes formacions, presidenta d’Òmnium Cultural a partir
del juny del 2014, diputada recent en les eleccions del 27 de setembre i cara del procés
sobiranista del nostre país. Voldria expressar el meu i també el sentiment del conjunt de
la corporació pel la mort de la Muriel Casals. Esperem, els que compartim els objectius
pels quals lluitava la Muriel, continuar amb el treball i la seva lluita.
1. Informacions i comunicacions de l'Alcaldia
El senyor Jaume Oliveras i Maristany informa dels punts següents:
ALCALDIA
Des de l’1 de febrer: s’ha encetat la campanya divulgativa i de conscienciació ciutadana
sobre la neteja dels espais públics i la gestió de residus al municipi realitzada des de
l’Ajuntament, “El Masnou és casa teva”, que recorda que cal cuidar l’espai públic com si
fos la pròpia llar i ho fa mostrant quatre situacions quotidianes on succeeix un acte fora
de context. La campanya ha vingut acompanyada de nous canals de comunicació
d’incidències a la via pública, com són l'aplicació per a dispositius mòbils El Masnou Net,
que es pot descarregar gratuïtament per a mòbils amb sistemes Android i Apple, i el
formulari en línia que permet avisar d'una incidència a la via pública del Masnou.
Dijous 4 de febrer: El dijous 4 de febrer, a la segona planta de Can Malet, es va reunir
per primera vegada el Consell de la Vila, el màxim òrgan permanent de participació
ciutadana de caràcter consultiu. Durant l'acte, l'alcalde va agrair la participació de tothom i
va posar de manifest la importància de les seves aportacions. Després de repassar el
procés que havia portat a la constitució del Consell, va recordar que "entre els objectius
del Pla d’Actuació Municipal, es troba dur a terme accions per potenciar la participació
ciutadana i la convivència cívica. A l'ordre del dia, a més de la constitució del Consell,
també figuraven altres temes. Es va presentar el Pressupost Municipal, del Pla d'Acció
Municipal (PAM) i la campanya de civisme "El Masnou és casa teva".
Divendres 5 de febrer: Presentació de l’estudi Vicenç A. Ballester. A la sala capitular de
l’Ajuntament va tenir lloc aquesta presentació, obre dels historiadors Joan Muray i Fermí
Rubiralta, obra fruit de molts anys d’estudi al voltant del creador de l’estelada.
Dimarts 16 de febrer: El Síndic de Greuges ha rebut un total de dinou visites en el seu
desplaçament al Masnou. Les persones ateses per l’equip del Síndic a El Casinet han
presentat catorze queixes i han fet sis consultes. Les problemàtiques plantejades han
estat, entre altres, temes relacionats amb consum (electricitat, telefonia, aigua i gas),
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multes de trànsit, tributari, serveis socials o urbanisme. Sis de les dinou queixes
presentades anaven adreçades a l'Ajuntament del Masnou. Totes les visites ateses van
ser de persones veïnes de la població.
MANTENIMENT, SERVEIS MUNICIPALS I PAISATGE
Dilluns 15 de febrer: ha entrat en funcionament el nou servei de recollida de residus i de
neteja viària. Després d’un procés de licitació que ha estat interromput per les
impugnacions de les empreses CLD i Fomento de Construcciones y Contratas, que
optaven a l’adjudicació del concurs, finalment entrarà en vigor el nou contracte, adjudicat
a l’empresa CLD. La preservació de la via pública és un aspecte amb una rellevància
destacada en el Pla d’Acció Municipal, per la qual cosa s’espera del nou servei de neteja i
de recollida de residus que aviat es notin les millores per poder disposar d’un espai públic
més net.
PROJECTES I OBRES
Dijous 18 de febrer: La Junta de Govern Local ha aprovat l'autorització de la cessió del
contracte de les obres d'urbanització de la primera fase del Parc Vallmora. L'empresa que
havia estat l'adjudicatària del projecte al març del 2015, TAU Ingeniería y Construcciones
Especiales, SA, va paralitzar les obres a mitjans desembre com a conseqüència d’haver
entrat en liquidació i haver cessat la seva activitat. Finalment, després d'un temps de
gestions i d'estudiar la proposta de l'empresa COYNSA 2.000 per rebre la cessió de les
obres, s'ha arribat a l'acord que permetrà continuar i acabar les obres del futur Parc
Vallmora a aquesta empresa.
ACTIVITATS A LA BIBLIOTECA
Des del passat 7 de gener i fins al 7 de febrer: Té lloc l’aula d’estudi nocturn.
Dissabte 13 de gener i 13 de febrer: L’hora del conte, amb Un univers de contes, a
càrrec de Sherezade Bardají i Llegendes d’aquí i d’allà, a càrrec de Gemma Ventura.
Dimarts 2 de febrer: Va tenir lloc l’activitat Taller de Carnestoltes, amb Pequemon, on
els nens van fer màscares i maquillatge.
Dimarts 2 de febrer: Club de lectors intrèpids, Papitis, continuació del llibre de JosepFrancesc Delgado.
CULTURA
Dijous 4 de febrer: Dijous Gras, començament del Carnaval, ens va visitar el Rei
Carnestoltes, amb una actuació de l’EMUMM, i l’entitat AJTEM va fer un taller de
complements de Carnaval, i per acabar una xocolatada.
Diumenge 7 de febrer: Concurs de Carrosses i Rua fins als jardins dels Països
Catalans.
Dimecres 10 de febrer: Dimecres de Cendra, amb la col·laboració del Centre Obert
Maricel i l’Associació Luz del Alba, petita rua, cremada del Rei Carnestoltes i una
sardinada a l’acabament de l’acte.
Divendres 12 de febrer: Inauguració, a la Casa de Cultura de l’exposició “Retrospectiva
de Carles de la Torre”, hi van assistir l’alcalde, la regidora de Cultura i més membres del
consistori.
Diumenge 14 de febrer: Organitzat per la Colla de Gegants del Masnou, cercavila per la
Diada de Santa Eulàlia, ballada i xocolatada.
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ENSENYAMENT
Dimarts 26 de gener: Consell Escolar a l’escola Ocata, es va presentar la campanya “El
Masnou és casa teva”, per promoure el civisme i el respecte a l’espai públic.
Dissabte 30 de gener: Inici de les jornades de portes obertes als diferents centres
escolars del municipi, que acabaran el 5 de març.
ACTIVITATS DE LES ENTITATS
Diumenge 31 de gener: L’entitat Esquima va organitzar Art en acció, proposta de teatre
solidari.
Divendres 5 de febrer: Concurs de disfresses, a càrrec de l’entitat Luz del Alba.
Dissabte 6 de febrer: L’Associació de Veïns Ramón y Cajal va organitzar un concurs de
disfresses, amb rua, xocolatada i lliurament de premis. El mateix dia la Colla de Diables
del Masnou va organitzar la rua diabòlica, que va sortir de l’Altell de les Bruixes. En
acabar van fer activitats i la Manduca de la Bruixa.
SOLIDARITAT
Divendres 29 de gener: Tots els centres escolars del Masnou van celebrar el Dia escolar
de la No-violència i la Pau. Al cinema La Calàndria es van visionar les pel·lícules Els nens
de Timpelbach i Cobardes.
PROMOCIÓ ECONÒMICA
Xifres d’atur període 2011/2015
L’atur ha davallat un 1,09 % respecte a l’any 2011.
2. Donar compte dels decrets d'Alcaldia
El secretari general dóna compte de la relació de decrets, tramitats electrònicament, que
van del número 83, de data 25 de gener de 2016, al número 220, de data 12 febrer de
2016.
Resultat: El Ple en resta assabentat.
3. Aprovació inicial del Reglament Orgànic Municipal
El Sr. Jaume Oliveras
L’actual ROM va ser aprovat, l’aprovació inicial, crec recordar, el 13 d’abril de l’any 2000;
per tant, portem exactament 16 anys amb l’actual ROM. Ja en l’anterior mandat es va
veure la necessitat de reformar-lo, però no va ser possible concloure els treballs de la
comissió, que es van reemprendre el 23 de juliol de l’any passat, moment en què es va
formar la nova comissió pels diferents grups municipals, per intentar redactar una
proposta de nou ROM. Aquesta proposta de nou ROM s’ha anat treballant durant aquests
darrers mesos i és la proposta que vostès tenen damunt de la taula. Per tant, avui el que
faríem és aprovar inicialment aquest reglament orgànic municipal i sotmetre la seva
informació pública. Dic de l’objectiu era intentar, en aquesta proposta el que hem treballat
és ordenar i actualitzar, d’una manera més acurada, l’actual ROM, després de 16 anys de
vigència, amb la proposta que fer d’aprovació inicial del Reglament orgànic municipal.
S’ha reordenat el seu esquema de redacció i hem entrat en alguns temes que potser
m’agradaria remarcar abans de passar al debat i a la posterior votació. Primer tindríem,
evidentment, les esmenes presentades per part dels grups.
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Vull remarcar una millor regulació dels grups municipals, introduint algunes millores que
han estat fruit del debat en comissió. Vull remarcar, també, un aspecte important que ha
guanyat més pes: la Junta de Portaveus, que té un paper molt més important des del punt
de vista del Govern pel que fa referència a l’ordenació del Ple. S’han introduït els
elements necessaris pel que feia a la implantació de l’administració electrònica en el
funcionament de l’Ajuntament, el suport digital dels expedients electrònics, etc. S’ha
entrat en una regulació de temps i mocions, amb un paper important, decisori de la Junta
de Portaveus en tots aquests temes. Distingim mocions i declaracions (mocions són
aquelles que són de temàtica municipal, mocions de control del Govern, i les declaracions
serien aquells temes de temàtica general que tenen un caràcter de declaració
institucional, que tindrien dues vies de debat abans d’arribar al plenari municipal).
Després, en el següent punt, procuraré avançar-ho una mica i després en parlarem en el
següent punt, hem introduït l’audiència prèvia al Ple, i després ho explicarem. Amb
l’objectiu, també, que un cop hàgim tancat aquesta aprovació inicial i si s’aprova el
següent punt de l’article 40 del Reglament de participació ciutadana, el compromís, que
vam expressar també en la Comissió Informativa, de començar a tractar ja una primera
proposta d’esborrany de l’existència de la figura del defensor o defensora de la ciutadania
del Masnou. Aquest és el compromís de posar-nos a treballar un cop tancat, avui,
aquesta aprovació inicial abans de tenir l’aprovació definitiva, començar a treballar aquest
tema. Aquesta és la proposta i, per tant, avui faríem l’aprovació inicial i la sotmetríem a
votació, a informació pública.
La proposta literalment diu el següent:
“Antecedents
En sessió del Ple de data 23 de juliol de 2015 es va acordar crear la Comissió d’estudi
encarregada de redactar el text de l'avantprojecte del nou reglament orgànic municipal
(ROM) i es van designar els membres que en formarien part en representació de cada
grup municipal.
En data 7 d’agost de 2015 es va trametre el primer esborrany del nou ROM.
En data 1 d’octubre de 2015 es va constituir la Comissió d’estudi i en va analitzar les
principals consideracions. També, en aquesta sessió es va fixar el calendari de treball,
determinant que en la sessió del dia 28 d’octubre els grups lliurarien les esmenes al text.
En la darrera sessió de 28 d’octubre de 2015 els grups municipals del PP, CUP i C’s van
presentar els documents amb les esmenes. Els grups municipals del PSC i ICV van
demanar poder disposar de més temps per estudiar el text i presentar esmenes.
En data 5 de novembre de 2015 el grup municipal del PSC va trametre les seves
esmenes.
El dia 11 de novembre de 2015 es va convocar la Comissió d’estudi pel dia 18 de
novembre. Amb la convocatòria es va adjuntar l’informe de secretaria de 11 de novembre
de 2015 sobre les esmenes presentades pels grups municipals fins aquella data.
En data 18 de novembre de 2015 el Grup Municipal d’ICV va presentar les seves
esmenes.
En data 30 de novembre de 2015 el Grup Municipal de la CUP va presentar el segon bloc
de les seves esmenes.
El dia 9 de desembre de 2015 es va convocar la Comissió d’estudi pel dia 16 de
desembre de 2015. Amb la convocatòria es va adjuntar l’informe de secretaria de 9 de
desembre de 2015 sobre les darreres esmenes presentades pels grups municipals d’ICV i
la CUP.
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El dia 16 de desembre de 2015 va tenir lloc la Comissió d’estudi on es van comentar les
darreres esmenes.
El dia 14 de gener de 2016 es va convocar la Comissió d’estudi pel dia 27 de gener de
2016, en la qual, es va acordar sotmetre el darrer esborrany a la Comissió Informativa de
Serveis Generals del mes de febrer per tal d’elevar el ROM a l’aprovació del Ple de la
Corporació.
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa.
En virtut de tot el que s’ha exposat, es proposa, al Ple de la corporació, l’adopció dels
acords següents,
Primer. Aprovar inicialment el Reglament Orgànic Municipal, segons el text que s’adjunta
com Annex I als presents acords.
Segon. Sotmetre a informació pública els presents acords i el text del Reglament pel
termini de trenta dies hàbils, a fi que s’hi puguin presentar al·legacions i reclamacions,
mitjançant la inserció dels anuncis corresponents al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, a un dels mitjans de
comunicació escrita diària, a la publicació “El Masnou Viu”, al tauler d’edictes electrònic
de l’Ajuntament, i el portal de transparència de la web municipal. El termini d’informació
pública començarà a comptar a partir de l’endemà del dia de la publicació de l’anunci al
BOPB.
L’expedient es podrà consultar a la Secretaria de l’Ajuntament del Masnou, situat en el
Passatge Prat de la Riba núm. 1, 08320 El Masnou (Barcelona), de dilluns a divendres de
8:30 a 14:00 hores i al portal de transparència de la web municipal.
Tercer. Disposar que, si no s’hi formula cap al·legació ni reclamació durant el termini
d’informació pública i d’audiència, el Reglament Orgànic Municipal que ara s’aprova
inicialment quedarà aprovat definitivament sense necessitat de cap tràmit ulterior, i es
procedirà directament a la seva publicació.”
El Sr. Jaume Oliveras
Entraríem, si els sembla, primer amb el tema de les esmenes. Començaríem amb l’ordre
habitual. Les esmenes vives presentades. Faríem, si els sembla, tal com vam comentar a
la Junta de Portaveus, una breu explicació de les esmenes i després faríem la seva
votació i després passaríem al posicionament global del Reglament orgànic municipal. Els
sembla bé?
Comencem amb les esmenes. Per part del Grup Popular
El Sr. Federico de las Heras
Sí, bona nit i gràcies senyor alcalde. De fet, les esmenes que han quedat vives són les
que no s’han pogut consensuar entre l’Equip de Govern i altres grups, i són les que volem
defensar i explicar, a aquest Ple, perquè les mantenim.
Bàsicament, les esmenes del Partit Popular que han quedat vives després del debat de la
comissió del ROM ―comissió llarguíssima que sembla que finalitzarà avui, va començar
ja en l’anterior mandat― són dues esmenes. Una és l’esmena que es refereix a la llengua
de l’Ajuntament i del ROM. No hi estem d’acord, no estem d’acord amb el que s’ha
mantingut i continua essent la mateixa fórmula que, sobre la llengua, que queda així: “la
llengua pròpia de l’Ajuntament del Masnou és el català”, correcte, “en conseqüència, tota
la documentació municipal s’ha de redactar almenys en aquesta llengua”. El que sembla
una frase correcta no ho és de facto perquè el que és incorrecte és l’aplicació d’aquest
precepte. És a dir, dins d’aquest precepte el que de facto està succeint és que el castellà
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ha quedat totalment aniquilat de la informació pública d’aquest Ajuntament. I el que
semblaria, doncs, una frase que diu “almenys en una” és de facto en contra de l’altra. Per
això no estem d’acord amb aquest redactat i nosaltres plantejàvem un redactat alternatiu
que hi posés, “en conseqüència, tota documentació municipal s’ha de redactar en català i
en castellà”, que ens semblava, doncs, més correcte, més ajustat llei, i més ajustat a la
sociologia i a la realitat del nostre municipi.
Per altra banda, hi ha una altra moció que he mantingut viva, que és l’eliminació del
paràgraf 77, que és el que es refereix a la designació del personal directiu professional.
Com a novetat, en aquest ROM, respecte dels anteriors, hi ha un punt que s’incorpora, es
regula una sèrie de personal directiu professional. Aquesta regulació permet que aquest
personal directiu pugui ser triat lliurement sense el filtre que han tingut altres persones,
directius d’aquest Ajuntament amb d’altres noms que han estat els funcionaris. Ens
saltaríem l’escalat del funcionariat per arribar aquí. I això a nosaltres ens sembla que és
una llibertat de triar que de facto pot permetre el que serien càrrecs de confiança
encoberts i és una figura per la qual no volem passar.
Aquestes dues mocions són les que mantindríem. Diem que amb la resta del reglament hi
estaríem, bàsicament o mitjanament, d’acord.
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies, senyor Federico de las Heras. Per tant, entenem que manté dues
esmenes del ROM de les esmenes presentades en Comissió Informativa. Serien la 1 i la
4. D’acord?
Doncs continuaríem amb el Grup Socialista, senyor Suñé. Cap inconvenient. Vots a favor
de les esmenes del Grup Popular?
El president sotmet a votació l’esmena número 1 presentada pel Grup Municipal del PP
Resultat: 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) i ICV-EUiA-E (2 regidors) hi voten en contra.
El Grup Municipal del PSC-CP (2 regidors) s’absté.
El president sotmet a votació l’esmena número 4 presentada pel Grup Municipal del PP
Resultat: 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), PSC-CP (2 regidors) i PP (1 regidor) hi voten a
favor.
Els grups municipals d’ERC-AM-MES (6 regidors), CiU (5 regidors) i ICV-EUiA-E (2
regidors) hi voten en contra.
El Grup Municipal de la CUP-PA (2 regidores) s’absté.
El Sr. Jaume Oliveras
Ara aniríem a les esmenes del Grup Socialista.
El Sr. Ernest Suñé
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Moltes gràcies, senyor alcalde. Bona nit. Per explicar, nosaltres hem presentat tot un
seguit d’esmenes. No les llegirem, que així ho hem acordat. La 3, 14 i 15 es retiren, ja les
retirem nosaltres. Sembla que eren unes que el senyor secretari havia fet algun
advertiment. Les retirem. Sembla que s’ha acceptat transaccionalment les esmenes 1, 4,
5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 i 16; per tant, ens satisfà aquesta acceptació i tampoc no les
llegirem ni tampoc les defensarem. I només restarien, doncs, les esmenes 2 i 6, que el
nostre Grup manté vives i procedirà a la seva lectura.
El nostre Grup també ha fet una esmena a l’article núm. 4 sobre la llengua, no en el sentit
estricte, com ha fet el partit que m’ha precedit. Sí per canviar el fet que tota la
documentació municipal sigui redactada almenys en català, sigui l’oficial qui tingui
aquesta obligació de facto. I és per una raó. Quant a la revista municipal, que no és una
revista oficial, doncs, qualsevol partit escriu el seu article, el portaveu, en castellà,
automàticament li fan la traducció directa al català. És clar, si això suposés que es manté
l’espai o se li dobla l’espai no hi hauria cap problema, però hi ha de facto el que nosaltres
considerem que és un greuge perquè se li redueix l’espai. Nosaltres creiem que per això
hauria de ser només l’oficial, la que estigués, doncs, obligada a fer-se.
I també l’esmena 6, que és sobre l’article 19, de declaracions institucionals, que no estem
d’acord amb el fet que hi hagi una limitació de les declaracions institucionals. Aquestes
serien les nostres mocions.
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies, senyor Suñé. Algú demana la votació separada de les dues esmenes? Sí,
perfecte. Doncs passaríem a votar primer l’esmena núm. 2, que és la que fa referència a
la llengua.
El president sotmet a votació l’esmena número 2 presentada pel Grup Municipal del PSCCP
Resultat: 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), PSC-CP (2 regidors) i PP (1 regidor) hi voten a
favor.
Els grups municipals d’ERC-AM-MES (6 regidors), CiU (5 regidors) i ICV-EUiA-E (2
regidors) hi voten en contra.
El Grup Municipal de la CUP-PA (2 regidores) s’absté.
El president sotmet a votació l’esmena número 6 presentada pel Grup Municipal del PSCCP
Resultat: Queda rebutjada per 14 vots en contra, 4 vots a favor i 3 vots d’abstenció.
Votació:
Els grups municipals d’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.
Els grups municipals de la CUP-PA (2 regidores) i PP (1 regidor) s’abstenen.
El Sr. Jaume Oliveras
Ara aniríem, si els sembla, a les esmenes d’Iniciativa. Sr,. Fàbregas
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El Sr. Màxim Fàbregas
Gràcies, senyor alcalde. Nosaltres tampoc les llegirem perquè llavors estaríem fins demà
passat. Hem presentat, a la part final del treball, després d’aquests quatre anys i mig,
quaranta-sis esmenes a la darrera proposta que se’ns va fer arribar a la Comissió
Informativa. D’aquestes quaranta-sis, tres esmenes les retirem; dues, que són la 32 i la
34, que fan referència a l’estatut dels regidors no adscrits, perquè tenim un informe del
secretari que diu que el redactat actual que hi ha a la proposta compleix la normativa i,
per tant, nosaltres retirem la demanda de modificació que fèiem. Queda mantenir el text
del ROM actual, cosa que també ens provoca una contradicció, després la comentarem. I
també retirem la 35, perquè finalment el Govern ha decidit incorporar-se al contingut del
redactat final. He dit que no comentaré una per una les quaranta-sis esmenes que
mantenim, però sí que en faré una explicació per blocs. També vull dir que els ciutadans i
ciutadanes que les vulguin llegir totes les trobaran a la pàgina web municipal, que el
nostre Grup té dins l’àmbit de la web local. Les primeres quaranta-dos esmenes que
resten intenten millorar la proposta del Govern en tres aspectes: un formal, al qual abans
ha fet referència l’alcalde, relacionat amb l’estructuració del document, i dos que són
exclusivament polítics. El primer fa referència al dret dels regidors i regidores i de la
ciutadania en general i el segon pretén ampliar els mecanismes de participació de la
ciutadania en les polítiques locals que es desenvolupen des de l’Ajuntament, tant pel que
fa referència al control de l’acció de govern com pel que respecta a la possibilitat que
puguin fer propostes que es puguin traduir en actuacions a desenvolupar. I la darrera de
les nostres esmenes, la 46, a la qual també s’ha referit l’alcalde, en la seva intervenció
inicial, demana que s’inclogui al ROM un capítol especial dedicat al defensor de
ciutadania, perquè creiem que és una figura que el Masnou necessita per tal de vetllar pel
respecte als drets de la ciutadania per part de l’Administració local.
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies, senyor Màxim Fàbregas. Estan numerades de la 1 a la 46.
El Sr. Ernest Suñé
Perdó, senyor alcalde. Nosaltres demanaríem la votació separada.
El Sr. Jaume Oliveras
Només faig un petit recordatori: és de la 1 a la 46, havent retirat la 32, la 34 i la 35. Per
tant, votacions separades. Sr. Suñé
El Sr. Ernest Suñé
Jo faré dos blocs: un que estem a favor i un que ens abstenim. El bloc de a favor serà la
1, la 3, la 5, la 6, la 7, la 8, la 9, la 11, la 12, la 13, la 14, la 15, la 16, la 17, 24, 26, 29, 30,
33, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45 i 46.
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies, Sr. Suñé. Aquestes són les que demana votació separada?
El Sr. Suñé
La resta ens abstindrem. És a dir, aquestes, si no hi ha cap altra observació, seria les que
votaríem a favor.
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El Sr. Jaume Oliveras
Algun grup vol alguna precisió més? Ho acabem de complicar una mica més... o anem
una a una... Us sembla bé votar amb la divisió que ha fet el Sr. Suñé?
Per tant, votaríem les esmenes del Grup d’Iniciativa n. 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 24, 26, 29, 30, 33, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45 i 46. Ho he fet bé? Moltes gràcies,
Sr. Suñé. Doncs, si els sembla, votem aquestes esmenes.
El president sotmet a votació les esmenes presentada pel Grup Municipal d’ICV-EUiA
Resultat: Queda rebutjada per 11 vots en contra, 4 vots a favor i 6 vots d’abstenció.
Votació:
Els grups municipals d’ICV-EUiA-E (2 regidors) i PSC-CP (2 regidors) hi voten a favor.
Els grups municipals d’ERC-AM-MES (6 regidors) i CiU (5 regidors) hi voten en contra.
Els grups municipals de C’s (3 regidors), CUP-PA (2 regidores) i PP (1 regidor)
s’abstenen.
El Sr. Jaume Oliveras
Ara votarem la resta d’esmenes, que no cal que en diguem els números.
El president sotmet a votació la resta d’emenes presentada pel Grup Municipal d’ICVEUiA
Resultat: Queda rebutjada per 11 vots en contra, 2 vots a favor i 8 vots d’abstenció.
Votació:
El Grup Municipal d’ICV-EUiA-E (2 regidors) hi vota a favor.
Els grups municipals d’ERC-AM-MES (6 regidors) i CiU (5 regidors) hi voten en contra.
Els grups municipals de C’s (3 regidors), CUP-PA (2 regidores), PSC-CP (2 regidors) i PP
(1 regidor) s’abstenen.
El Sr. Jaume Oliveras
Ara passaríem la paraula a la portaveu de la CUP.
La Sra. Sandra Miras
Nosaltres vam presentar quaranta esmenes. Aquestes quaranta van estar, en la seva
majoria, acceptades; llavors, creiem que no ens en queda cap viva perquè el que ens
quedava darrer s’ha pogut incorporar o bé nosaltres, a la Junta de Portaveus, l’hem retirat
perquè s’ha transaccionat i s’ha incorporat en el text amb una altra forma, però complint
el que demanàvem. Així que, en principi, no ens queda cap esmena per poder votar.
El Sr. Jaume Oliveras
Si em permet una precisió, Sra. Miras. Vostè tenia viva l’esmena 1. Llavors, el que sí que
no saben la resta de grups municipals és que hem proposat una transacció, si els sembla,
perquè la resta de grups no ho tenen, llegiria la transacció proposada, que és el que
vostè ha dit que acceptaria. Si els sembla...llegeixo la transacció o com vulguis... vostè
mateixa.
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La Sra. Sandra Miras
Nosaltres proposàvem que, en l’esmena primera que quedava viva, proposàvem que si la
documentació no... en l’ordre del dia no estava en l’expedient dels regidors i regidores, si
hi havia algun expedient que no hi era, que aquest punt es retirés de l’ordre del dia a
instàncies que... Nosaltres proposàvem que el secretari certifiqués que això no hi era i
que aquesta proposta s’havia de retirar. Aquesta era la primera i la cinquena, nosaltres
vam insistir, des del primer moment que ens vam incorporar a aquesta comissió que es
va fer del ROM, que tot el text aquest del ROM garantís la igualtat de gènere en tot el text
i ja hem rebut el text rectificat i revisat per la persona lingüista i així és correcte aquest
text ja, per a nosaltres.
El Sr. Jaume Oliveras
Si li sembla llegiria la transacció perquè...
El Sr. Màxim Fàbregas
Per precisar la intervenció de la regidora de la CUP. No proposaven això, proposaven, ho
dic perquè es pot llegir i si es llegeix s’entendrà, que si faltava documentació es pogués
exigir al secretari la certificació d’aquest fet i que es pogués demanar la retirada, no que
es retirés. No és el mateix perquè la paraula retirada significa que després s’ha de votar i
no és el mateix que consti que s’ha de retirar que no que s’ha de demanar la retirada. És
important perquè és un text amb el qual nosaltres ens hem barallat i hem fracassat.
El Sr. Jaume Oliveras
Jo crec que el propietari de cada esmena explica el que, com considera la intenció de la
seva esmena. Jo, si els sembla, llegiré la transacció: “si la documentació corresponent al
punt de l’ordre del dia no estigués a disposició dels regidors i regidores aquests o
aquestes podran sol·licitar a Ple la retirada del punt de l’ordre del dia. La decisió es
prendrà per majoria simple.” Aquesta seria la proposta.
No queda cap esmena viva, d’acord.
Passaríem al Grup de Ciutadans.
El Sr. Francisco Avilés
Sí, gràcies, bona nit, senyor alcalde. Nosaltres començaríem retirant la n. 3 i la n. 7 i
mantenim la resta. Bàsicament, n’hi ha una en relació, també, amb l’article 4, al tema de
la llengua, i demanem suprimir la frase que diu que “la llengua pròpia de l’Ajuntament del
Masnou és el català”, i també afegíem un nou paràgraf que era que “l’Ajuntament garantia
el dret dels ciutadans a rebre en llengua espanyola les certificacions o altra documentació
que editi l’Ajuntament”.
Després, a l’article..., la segona esmena, nosaltres no estem a favor que en el plenari es
puguin presentar declaracions institucionals i entenem que a això s’hauria de buscar una
altra fórmula, sigui via junta de portaveus, o d’una altra manera, però no que s’hagin de
debatre i de votar, si finalment s’han de votar, en els plenaris; per tant, demanàvem
suprimir les referències a declaracions institucionals. A l’article..., a l’esmena quarta,
article 14, és perquè el temps del primer torn que no tingui límit de tres minuts, com tindrà
a partir d’ara el ROM, amb les intervencions que tinguin els regidors que no formin part de
l’Equip de Govern.
L’article 16, també, fèiem, bé, que sempre que... les mocions no puguin ser..., si les
mocions fins ara podien ser presentades, un cop hagin estat convocades les comissions
informatives ja entraven a l’ordre del dia del Ple i amb la nova proposta del ROM, que tot
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indica que s’aprovarà, doncs ja no es podran presentar mocions que vagin directament al
Ple si abans no han estat informades en Comissió Informativa. Això, ho volíem suprimir i
deixar-ho tal com està fins ara. També afegíem una sèrie de qüestions de..., a vegades hi
ha mocions, que hi ha més d’un grup que les presenta, llavors volíem posar una mica de
fre a tot això i dèiem que només podrà, bé, doncs, que “en cas d’una mateixa sessió
diversos grups municipals presentin mocions sobre el mateix tema, només s’inclourà a
l’ordre del dia la primera moció que hagi tingut entrada al Registre general de
l’Ajuntament, presentant-se al Ple les restants mocions com a esmenes. Quan siguin
coincidents, es tindran com a no presentades” i, després, afegir un nou punt, que era:
“que no es podran presentar mocions sobre assumptes que excedeixen la competència
municipal”. Això, jo crec que és un problema que té aquest Ajuntament i que d’alguna
manera hauríem de fer, hauríem de posar una mica de límit.
L’article 19 suprimir-lo, també, a l’esmena sisena, perquè parla de declaracions
institucionals, que entenem que tampoc han de ser objecte de pronunciament en el Ple. I
la vuitena, que és l’article 29, que és afegir un punt en el qual digués que en les juntes de
govern municipal també hi podrà assistir un regidor de cada grup municipal que no formi
part de l’Equip de Govern, sempre que ho comuniqui a l’alcalde amb una antelació de dos
dies hàbils a la data de la celebració.
El Sr. Jaume Fàbregas
Moltes gràcies. Per tant, entenc que estan vives l’esmena 1, l’esmena 2, l’esmena 4,
l’esmena 5, l’esmena 6 i l’esmena 8, d’acord?
Algú demana votacions per separat?
El Sr. Federico de las Heras
Sí, jo demanaria per separat les que fan referència a la llengua.
El Sr. Jaume Fàbregas
És la 1?
El Sr. Federico de las Heras
És la 1
El Sr. Jaume Fàbregas
La 1 per separat. Algú més demana alguna votació per separat?
El Sr. Màxim Fàbregas
Nosaltres volíem demanar per separat la 1, la 8 i la 5 e i f i la resta...
El Sr. Jaume Oliveras
Perdó. La 1, la 5
El Sr. Màxim Fàbregas
No: la 1, la 8, la 5e, la 5f
El Sr. Jaume Oliveras
La 1, la 8, la 5 e i la 5f. Són subesmenes de la 5.
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Per tant, si no hi ha cap més petició, primer posaríem a votació l’esmena 1 del Grup de
Ciutadans.
El president sotmet a votació l’esmena número 1 presentada pel Grup Municipal de C’s
Resultat: 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) i ICV-EUiA-E (2 regidors) hi voten en contra.
El Grup Municipal del PSC-CP (2 regidors) s’absté.
El Sr. Jaume Oliveras
Ara passaríem a votar l’esmena 8, la 5e i la 5f de Ciutadans a petició d’Iniciativa.
D’acord?
El president sotmet a votació l’esmena número 8, la 5e i la 5f presentada pel Grup
Municipal de C’s
Resultat: Queda rebutjada per 13 vots en contra, 3 vots a favor i 5 vots d’abstenció.
Votació
Els grups municipals de C’s (3 regidors) hi vota a favor.
Els grups municipals d’ERC-AM-MES (6 regidors), CiU (5 regidors) i ICV-EUiA-E (2
regidors) hi voten en contra.
Els grups municipals de la CUP-PA (2 regidores), PSC-CP (2 regidors) i PP (1 regidor
s’abstenen.
El Sr. Jaume Oliveras
I ara passaríem a votar la resta d’esmenes, que serien la 2, la 4, la resta de la 5 i ja està.
El president sotmet a votació la resta d’esmenes presentades pel Grup Municipal de C’s.
Resultat: Queda rebutjada per 11 vots en contra, 5 vots a favor i 5 vots d’abstenció.
Votació
Els grups municipals C’s (3 regidors) i ICV-EUiA-E (2 regidors) hi voten a favor.
Els grups municipals d’ERC-AM-MES (6 regidors) i CiU (5 regidors) hi voten en contra.
Els grups municipals de la CUP-PA (2 regidores), PSC-CP (2 regidors) i PP (1 regidor)
s’abstenen.
El Sr. Jaume Oliveras
Per tant, abans de passar a la votació del conjunt del ROM obriríem un torn de paraules
per part dels grups municipals. Sr. De las Heras
El Sr. Federico de las Heras
Gràcies, senyor alcalde. Bé, nosaltres ja avancem que el nostre vot serà l’abstenció al
nou ROM. Si bé hi ha bastantes millores, pensem, i una mica de modernització, potser no
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totes en la forma que ens haurien agradat, diem, bé, en general pensem que la millora del
reglament orgànic hi és; hi ha mancances i potser algunes les veurem paleses més
endavant. No sé si això pot arribar a provocar, més endavant, un nou debat o no, però bé,
ho comentaré en el seu moment i ja m’explicaré quan toqui el moment. En general, el
tema de la llengua, com hem comentat a les nostres esmenes, el tema de la designació
de personal de tipus professional que té la capacitat de ser, quasi, quasi, dirigida, no les
veiem clares, són temes que no ens entren. La resta d’organització del plenari en grups
de mocions de control em sembla bé, i mocions que no siguin de control, és a dir,
mocions per altres temes, normalment aliens al que és la realitat municipal, semblen
correctes. I, després, el que és la regulació de torn d’intervenció i els topalls a posar-hi
mocions, pensem que és bo perquè podem arribar a tenir, tal com han anat les
dinàmiques dels últims plens, no seria difícil arribar, en un moment donat, a tenir un
col·lapse de mocions que, bé, entre elles, normalment, es debaten molts temes que són
d’interès per a tothom menys per al municipi i per als ciutadans, cosa que també la gent,
la gent i els veïns, quan les llegeixen a El Masnou Viu o ens pregunten, no entenen
moltes mocions que es presenten aquí. Això no s’acaba d’arreglar, això ho continuarem
patint, per dir-ho d’una forma o d’una altra, o és un mal necessari dels ajuntaments, hem
de viure amb això; però a la ciutadania normalment li costa d’entendre que no estiguem
parlant de coses estrictament municipalistes i, a vegades derivem pels núvols.
En general, no és un mal reglament, no és l’òptim. Si fos l’òptim, doncs hi hauríem votat a
favor. Amb una abstenció, ho donem, doncs, per correcte, però, bé, aprovat i una mica
més. Gràcies
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies, senyor De las Heras. Per part de Grup Socialista, senyor Suñé.
El Sr. Ernest Suñé
Moltes gràcies, senyor alcalde. Vull, abans de res, felicitar totes les persones, electes o
no, que des de ja fa uns quants anys han treballat i els que seguim treballant en la
redacció d’un reglament orgànic municipal, d’un nou reglament, obert, adaptat als nous
temps, dinàmic i participatiu. Sincerament, crec que amb l’esforç de totes les persones
que hem participat, ho hem aconseguit. Segurament, per a molts, entre els quals
m’incloc, ha quedat curt en alguns temes, mentre que en d’altres ha estat excessivament
generós. Això és el que passa quan es negocia: mai hom no sempre aconsegueix el que
vol, però sí que és possible aconseguir un acord, el suficientment ample i generós, que
mantingui pinzellades de totes i cadascuna de les formacions polítiques que en formem
part, d’aquest consistori. El resultat d’aquest acord, que queda palès en aquest
document, que ha de permetre garantir la veu dels electes i alhora la ciutadania, a través
del reglament de participació ciutadana, que modificarem tot seguit. I permeteu-me que
abans d’acabar remarqui, i que per a aquest grup ―com veurem a la segona votació―
ha estat decisiva, la incorporació al reglament de participació ciutadana d’un torn obert de
preguntes de la ciutadania cap als polítics a l’inici del plenari: una mostra de la voluntat
política d’apropament real a la ciutadania i de facilitar la participació directa dels nostres
convilatans a la política local. Aquest document és ―i les paraules no són meves―
l’expressió més emblemàtica de la capacitat d’autoorganització que les lleis reconeixen a
l’Ajuntament. Informem els presents que el nostre Grup hi votarà a favor i estem segurs
que serà aprovat, així que fem-ne, doncs, un bon ús entre tots. Moltes gràcies
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies, senyor Suñé. Per part d’Iniciativa
El Sr. Màxim Fàbregas
Gràcies, senyor alcalde. Quan he sentit els altres dos regidors que m’han precedit en la
paraula, m’ha semblat que m’havia equivocat de reglament. Segurament ells disposen
15

Acta del Ple de l'Ajuntament del Masnou

Sessió núm. PLE2016000002

18 de febrer de 2016

d’un document diferent al que tenim nosaltres a les mans, però primer volia explicar una
mica el perquè del sentit del vot de les esmenes, bàsicament només les que hem votat en
contra perquè sinó, perquè les que hem votat a favor és perquè compartíem la proposta.
Hem votat en contra de les esmenes del Partit Popular, del PSC i de Ciutadans que feien
referència a la llengua perquè creiem que el redactat actual de l’article 4, que és el mateix
que el del ROM vigent, ja, respecte a la legalitat i, a més a més, no tenim constància que
en aquests setze anys i més que fa que hi ha aquest redactat, hagi tingut cap problema a
l’Ajuntament ni cap ciutadà respecte a com dirigir-se o com ser informat per part de
l’Ajuntament. I hem votat en contra també de la segona esmena del PP que feia
referència al perfil laboral del personal directiu perquè sí que creiem que, tal com diu el
redactat actual que es proposa, en casos excepcionals, i a més a més sempre amb previ
acord del Ple, es podrà acordar que la figura aquesta no sigui ocupada per un treballador
que tingui perfil de funcionari.
I respecte a Ciutadans, hem votat en contra de dos dels subapartats de la cinquena
esmena. La primera, que feia referència, que és el que passaria, què s’hauria de fer quan
es presentessin diverses esmenes sobre el mateix tema, creiem que totes s’han
d’incloure en l’ordre del dia del Ple i per això hi hem votat en contra. I també hem votat en
contra de l’apartat f que demana que no es puguin acceptar que es puguin presentar
esmenes que excedeixin la competència municipal perquè, a diferència del Partit Popular
que diu que segurament és un mal necessari, nosaltres creiem que és un bé necessari i
que els ciutadans tenen dret també a saber què opinen els seus electes locals sobre
temes que, tot i que siguin de competència extramunicipal, incideixen directament a la
vida dels seus ciutadans i ciutadanes.
Respecte a la proposta del Govern, jo, el reglament que ara passarem a votar, la
proposta de reglament, la qualificaria de qualsevol manera menys moderna, menys
dinàmica, menys participativa. I suposo que, després d’aquestes paraules i després de
veure com el Govern ha rebut totes les esmenes que hem presentat, ningú quedarà
sorprès quan anunciï que el nostre vot serà negatiu.
Voldria començar la meva intervenció ressaltant que, si avui estem aquí debatent sobre la
modificació del ROM, és perquè el 21 de juliol de 2011 es va aprovar una moció que va
presentar el nostre Grup per crear una comissió que s’encarregués de preparar una
proposta de modificació del ROM. Us he de dir que, si haguéssim pensat què és el que
podia passar amb aquesta proposta, segurament la moció no l’hauríem presentada mai.
La moció que es va esmenar lleugerament la proposta de Convergència i Esquerra
preveia que abans d’acabar el segon trimestre de 2012, es crearia la comissió esmentada
i que els treballs acabarien en un màxim de cinc mesos. Doncs bé, des de la creació de la
comissió fins al dia d’avui han passat, pràcticament, quatre anys. I, per al nostre Grup, hi
ha un motiu fonamental que explica aquest llarguíssim endarreriment, i no és cap altre
que el fet que l’any 2012, el Govern d’Esquerra i de Convergència va quedar en minoria i,
per tant, visto lo visto no van tenir cap pressa per fer cap modificació que, donada la seva
minoria, presumia que li podia resultar desfavorable. Nosaltres vàrem posar de manifest,
des de l’inici dels treballs de la comissió, que el nostre grup s’havia plantejat, per a la
reforma del ROM, cinc objectius: el primer, adaptar el contingut del ROM a la normativa
vigent; el segon, ordenar el contingut del ROM d’una manera més coherent; el tercer, no
restringir cap dels drets dels regidors i regidores ni de la ciutadania en general que
l’actual ROM preveu; el quart, ampliar les possibilitats de participació en les dinàmiques
del consistori de les associacions, de les entitats, dels col·lectius i de la ciutadania en
general, i el cinquè, augmentar la transparència municipal en totes les facetes que tenen
a veure amb l’activitat de l’Ajuntament.
Doncs bé, després de quatre anys transcorreguts, nosaltres creiem que la proposta de
ROM que després votarem només acompleix el primer objectiu: adaptar el contingut a la
normativa vigent. Els altres quatre, en opinió del nostre Grup, no han estat aconseguits. I
la pregunta és: qui és per al nostre Grup el principal responsable que això hagi estat així?
Espero que no s’enfadi, però la resposta és clara: per al nostre Grup, el responsable és la
persona que avui té l’alcaldia del Masnou, el senyor Jaume Oliveras i Maristany.
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M’agrada que ho reconegui. I ho és perquè la major part de les nostres propostes que,
amb la idea d’assolir els quatre objectius que abans hem hem presentat en aquests
quatre anys, han estat rebutjades, única i exclusivament per la decisió política de l’actual
alcalde del Masnou. I dic la major part de les nostres propostes perquè, amb la nostra
insistència en la nostra tasca aquests quatre anys, hem aconseguit que el Govern
rectifiqués puntualment i que tirés enrere algunes de les retallades que inicialment havia
dut a terme en els textos inicials. És curiós, però diuen que el temps posa tothom al seu
lloc. Doncs bé, voldria ressaltar per confirmar-ho, que amb les grans diferències
polítiques que existien i que han existit sempre entre CiU i Esquerra i ICV i EUiA i gaudint,
CiU, d’una còmoda majoria absoluta, va resultar infinitament molt més senzill negociar i
arribar a acords amb CiU, primer amb el Mariarán, molt denostat, per moltes raons, i
després amb l’alcalde Zuara, per acordar la primera proposta de ROM. Molt més fàcil que
no pas el que ha estat ara amb l’actual alcalde, ja que l’alcalde, per no fer, ni tan sols ens
ha convocat una vegada per intentar acostar posicions. I això, val la pena que consti. Les
conseqüències d’aquesta actitud monolítica del Sr. Oliveras es plasma en una proposta
de ROM que, al contrari del que Iniciativa i Esquerra Unida proposava, quan va presentar
la moció en el Ple del 21 de juliol, retalla clarament els drets que el ROM vigent atorga als
regidors i regidores i a la ciutadania en general, no amplia les possibilitats de participació
en les dinàmiques del consistori de les associacions, entitats, col·lectius i ciutadania en
general i, finalment, retalla la transparència municipal en totes les facetes que tenen a
veure amb l’activitat de l’Ajuntament. Les modificacions introduïdes pel Govern, a les
quals ens oposem frontalment, i que, per tant, hem intentat evitar amb les nostres
esmenes, són aquelles que intenten suprimir drets, les que rebutgen noves propostes
d’accés a la informació i participació per part de la ciutadania, les que intenten modificar
l’actual tractament de les mocions i, finalment, algunes de les destinades al personal
directiu de l’Ajuntament.
Pel que fa referència a les esmenes relatives al personal directiu, hem de dir que aquesta
és una figura que, pel que respecta a l’Ajuntament del Masnou, el nostre Grup no té clara
en absolut. Ja es va manifestar així quan vàrem parlar tant de l’anterior modificació del
ROM com també del pressupost municipal. Menys encara quan s’ha posat en pràctica
sense un debat previ i sense estudis que justifiquin la seva necessitat. No obstant això,
hem optar per no demanar la supressió del tot el títol del ROM que regula aquesta figura,
i hem preferit presentar algunes esmenes que per al nostre Grup són rellevants, o eren
rellevants. La primera demanava la supressió de la figura del gerent, un lloc de treball al
qual ens oposem ara, de la mateixa manera que ho vàrem fer en el període 2003-2011,
quan formàvem part del Govern, perquè és un lloc de treball que no creiem que sigui
necessari per a l’Ajuntament del Masnou. Les altres dues proposaven que la designació
del personal directiu com el seu cessament fos competència del Ple de l’Ajuntament i no
pas de l’Alcaldia. Totes tres esmenes han estat rebutjades. Pel que fa a les mocions, les
proposta del Govern intenta desvirtuar el tractament que l’actual ROM dóna a les
mocions, distingint, a partir d’ara, entre mocions de control i declaracions institucionals. El
nostre Grup no comparteix aquesta decisió perquè creu que al seu darrere només hi ha
una intenció: restringir el dret de regidors i regidores a presentar propostes que hagin de
ser debatudes al plenari sense cap restricció que no sigui la que marqui la legalitat vigent.
Pel que respecta als principals drets suprimits o que es pretén suprimir i que ara el ROM
atorga a regidors i regidores és, el primer, suprimeix la possibilitat de crear comissions
especials per a la informació i resolució d’assumptes específics on intervinguin tècnics de
l’Ajuntament, representants d’entitats, col·lectius i associacions ciutadanes i altres
persones de reconeguda qualificació o especialment interessades en la matèria. També
s’impedeix que, en relació amb els temes a debatre, a més dels informes obligatoris per
raó de la matèria, es lliurin als regidors i regidores informes del secretari i/o de
l’interventor o interventora en els següents casos: quan les propostes a debatre siguin de
caràcter econòmic, quan es tracti d’aprovar pressupostos i les seves modificacions, quan
es tracti d’aprovar la modificació de les plantilles del personal, quan es tracti de contractar
obres despeses l’aprovació de les quals sigui competència del plenari o quan es tracti de
modificar les ordenances fiscals. També es limita el nombre de precs extraordinaris que
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pot sol·licitar un regidor o una regidora; també se suprimeix el dret de regidor i regidores
a que en el termini màxim d’una setmana des de la seva signatura els siguin tramesos els
decrets d’Alcaldia i dels regidor i regidores delegats. També se suprimeix la disposició
que obliga que determinats decrets ―els de concessió de llicències, els d’autorització de
despeses i els de contractació d’obres per un import superior a l’1,1 % dels ingressos del
pressupost― s’exposin al tauler d’anuncis de l’Ajuntament i en els llocs destinats a la
informació ciutadana i que es comuniquin als mitjans d’informació locals, també se
suprimeix el dret de regidor i regidores a demanar la incorporació d’expedients en estudi
dels informes tècnics i jurídics que considerin adients. També se suprimeix el dret de
regidors i regidores que els facilitin informació de manera directa i àgil en molts dels
casos relacionats amb la seva tasca de control del Govern, una informació que el ROM
que avui passarà a millor vida garanteix als regidors i regidores sense més condicions
que la secretaria de l’Ajuntament doni instruccions perquè els sigui lliurada al més aviat
possible. Tots aquests drets, reitero, estan garantits als regidors i regidores de
l’Ajuntament pel ROM vigent i, per una decisió política de l’Alcaldia seran suprimits a
partir que entri en vigor el nou ROM.
Pel que fa referència a noves propostes d’accés a la informació i participació rebutjades,
ERC i Convergència s’han negat a fet que la documentació corresponent als temes a
tractar en el ple, pugui ser consultada pels ciutadans i ciutadanes que ho demanin i
també al fet que d’aquesta documentació se’n pugui sol·licitar fotocòpia. I també s’han
negat a una altra proposta del nostre Grup que permetia que les entitats i/o els col·lectius
ciutadans poguessin plantejar preguntes i suggeriments al Ple per escrit. I aquest fet
demostra clarament les contradiccions en què alguns grups incorren quan canvia el tipus
de seient que ocupen al plenari. Si repassem l’hemeroteca, a vegades és convenient i,
més concretament l’acta del 17 de febrer de 2000 quan per unanimitat i entre lloances de
tothom a la tasca feta i a la unanimitat aconseguida es va aprovar inicialment el ROM,
que avui ens carreguem, en relació amb la intervenció de Joaquim Fàbregas, que
aleshores era el portaveu d’ERC, consta el següent: “el Sr. Joaquim Fàbregas felicita a
tots els membres d’aquesta comissió del ROM i al plenari perquè creu que avui s’aprova
un ROM que està molt més ben acabat que l’anterior. Afirma que les esmenes del seu
Grup, ERC, en línies generals, han estat per facilitar a participació ciutadana i per sonar
més eines a tots els regidors d’aquest plenari i perquè hi hagi més control dels òrgans de
govern.” Doncs bé, jo vull acabar la meva intervenció d’avui afirmant que l’actuació
referent a aquest procés en línies generals ha servit per dificultar la participació ciutadana
i per retallar les eines de què disposàvem, de què disposem, perdó, els regidors i
regidores d’aquest plenari per controlar els òrgans de govern. I vull denunciar que
aquesta actitud del Govern, però fonamentalment l’alcalde, que és perfectament legítim i
compta a més a més amb un informe favorable dels serveis jurídics municipals, és, en
opinió del nostre Grup, clarament antidemocràtica i aquest fet sobta més quan l’alcalde
pertany a una formació política que, sobre el paper, és partidària d’eixamplar els drets de
la ciutadania. Creiem que amb aquesta forma d’actuar l’alcalde deixa palesa una greu
contradicció entre la teoria i la pràctica en l’àmbit local. Gràcies
El Sr. Jaume Oliveras
Aquí hi ha unes al·lusions, Sra. Noemí
El Sr. Ernest Suñé
Només és un aclariment; perquè tal com ha comentat el Sr. Fàbregas, realment, sembla
que el ROM que tingui ell no és el meu, m’agradaria que me’l fes arribar per contrastar,
perquè realment el que jo he llegit no és el que sembla que ell ha dit, per això m’agradaria
que me’l fes arribar. Gràcies
El Sr. Màxim Fàbregas
No pateixi que li faré arribar còpia.
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El Sr. Jaume Oliveras
Gràcies. Sra. Condeminas
La Sra. Noemí Condeminas
Sí, jo volia demanar al Sr. Màxim Fàbregas que rectifiqui i que retiri la paraula denostat al
Sr. Marian González que en aquest moment no és cap regidor, cap persona pública, i per
tant, crec que no es mereix aquesta afirmació que avui vostè fa, a diferència de vostè.
Vostè fa trenta anys que està aquí, ell ja s’ha retirat i, per tant, crec que no és el lloc, ni
adequat ni el moment de la seva explicació, que és la seva explicació, no que vol dir que
sigui així.
El Sr. Màxim Fàbregas
Puc contestar?
El Sr. Jaume Oliveras
Endavant
El Sr. Màxim Fàbregas
Justament, he lloat el Sr. Mariaran. He dit denostat i no he dit que l’hagi denostat jo, però
no tinc cap inconvenient a retirar-ho. Justament el que he dit és que si en alguna cosa va
ressaltar va ser per facilitar la col·laboració, la tasca de l’oposició en elaborar un
reglament que era molt més participatiu i que donava molts més drets tant a la ciutadania
com als regidors en general. I suposo que a vostè no li molestarà que jo faci trenta anys,
com diu vostè, que estic aquí a l’Ajuntament. Perquè, en tot cas, només li vull recordar
que si estic aquí és perquè els ciutadans i ciutadanes del Masnou ens han votat, com a
vostè.
El Sr. Jaume Oliveras
Alguna precisió, si us plau?
La Sra. Noemí Condeminas
Evidentment, ho dic perquè ell ja no hi és i, per tant, com que no hi és i no es pot
defensar, i no va amb el seu càrrec no crec que sigui de rebut l’adjectiu que vostè li ha
donat.
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies. Continuem amb la roda d’intervencions. Sra. Miras
La Sra. Sandra Miras
Sí, nosaltres agraïm l’esforç del Govern per valorar i acceptar gairebé totes les nostres
esmenes. Entenem que amb les nostres esmenes incorporades al text serà un ROM
millor, però no és així com concebem la participació del nostre poble. Nosaltres ho
hauríem fet d’una altra manera, més obert i participatiu i amb una metodologia. Aquest
ROM s’ha cuinat als despatxos, on hem pogut participar, sí, però aquesta no és la nostra
idea de participació, ja que, en cap cas, els veïns i les veïnes hi han pogut opinar. Hem
contribuït a un ROM millor, però no com per poder signar-lo les dues regidores. Els
nostres vots seran: un sí crític i un no tranquil. Per valorar el fet que s’hagin acceptat les
nostres esmenes i sí crític per no compartir la qüestió de la participació i el procediment.
Aquest ROM és millor que el que teníem?, sí, gràcies a les nostres esmenes. És el ROM
que voldríem?, no, perquè s’hagués hagut de fer amb la participació de tot el poble,
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entitats, col·lectius, associacions de veïns, etc. Les nostres esmenes més importants han
anat destinades a que no ens faltés informació als expedients per poder-nos posicionar,
evitar que hi hagués limitacions de temps d’intervenció als membres de l’oposició, evitar
que hi hagués limitació en el nombre de les mocions, que el redactat del text garantís la
igualtat de gènere, treure protagonisme a les regidores portaveus dels grups municipals a
favor de qualsevol altre membre del grup i, en definitiva, moltes més esmenes que hem
fet que han estat acceptades, i per això farem aquest posicionament que hem dit. Gràcies
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies, Sra. Miras. Per part de Ciutadans, Sr. Avilés.
El Sr. Francisco Avilés
Sí, gràcies. Bona nit, senyor alcalde. Aviam, nosaltres votarem en contra del reglament i
explicarem ara els motius. Principalment, perquè les esmenes que vam presentar, de la
primera tongada que es van arribar a presentar, algun suggeriment es va arribar a recollir,
però en essència, les més contundents, les més interessants per a nosaltres, no han
estat recollides cap ni una. I, per tant, això ja és motiu com perquè ens haguéssim de
pronunciar de forma desfavorable a l’aprovació d’aquest ROM. I després parlarem dels
motius més de fons, més de contingut, del perquè creiem que aquest ROM, tot i que hi ha
altres companys que he sentit que diuen que tindrem un millor ROM, jo crec que això deu
ser culpa meva com a part de l’oposició per no haver pogut transmetre a la resta de
regidors de l’oposició, no haver sabut transmetre que el que ens han donat aquí és un
ROM molt pitjor per a l’oposició, però, bé, després miraré d’explicar-ho.
Nosaltres, en la primera de les nostres esmenes, que anava del tema de la llengua,
nosaltres deixàvem el redactat de la manera següent: “tota la documentació municipal
s’ha de redactar almenys en català”, el que volíem treure era la referència a que la
llengua pròpia de l’Ajuntament del Masnou és el català. I ho volíem treure per una senzilla
raó, i és que la majoria de les sentències que s’han portat als tribunals quan han hagut de
decidir sobre si articles d’aquest estil són o no són legals, totes o la majoria de les
sentències, per no dir totes, han dit que són redactats il·legals, perquè sembla que vagin
o promocionin una llengua respecte de l’altra, i per tant, el que no podem dir és que la
llengua pròpia de l’Ajuntament és el català, perquè això significa una certa, doncs,
preeminència d’una de les llengües respecte de l’altra, cosa que no està permès; per tant,
deixàvem el redactat de “tota la documentació municipal s’ha de redactar almenys en
català” deixant la porta oberta que també es pogués fer en castellà. Nosaltres, a
diferència del meu company d’Iniciativa, sí que creiem que això, en haver de revisar ara
el ROM, s’obre un nou període per a impugnacions, possibles impugnacions que ningú
voldria, per la repercussió que això significaria, per aprovar-ho, al publicar-ho al BOPB i
fer tots els tràmits necessaris, significarà que alguna persona, alguna entitat interessada
que això que es considera il·legal, doncs els tribunals es pronunciïn sobre la possibilitat
que aquests ho recorrin. Sí que creiem que pot ser alguna..., que l’actual ROM ha generat
alguna frustració o problema a l’hora d’utilitzar les dues llengües oficials en aquest
Ajuntament. Potser el meu company no ho veu així, però jo considero que és una
anomalia democràtica, com ha comentat el company Ernest Suñé, que els regidors que
en un moment donat en El Masnou Viu escrivim en castellà, doncs automàticament es
tradueixi al català i, a més, amb el mateix espai, i per tant la lletra més reduïda que faci
que ningú ho pugui llegir, i jo crec que això és una anomalia democràtica, entenem,
doncs, i per això hem votat a favor de l’esmena que proposava el Partit Socialista,
entenem que això era el moment per mirar de modificar-ho i adequar-ho. I també dèiem,
perquè molt ens temem que no serà així, i esperem que m’equivoqui, afegí un paràgraf
que deia que “l’Ajuntament garantirà el dret dels ciutadans de rebre en llengua espanyola
les certificacions o altra documentació que editi l’Ajuntament. Perquè sí que és cert o sí
que és veritat que es diu que el ROM, que sense prejudici, tothom té dret a rebre les
comunicacions en castellà, ja veurem quan algú demani alguna documentació en castellà
en aquest Ajuntament, ja veurem què passa en aquell moment. I per tant, com que ja
intueixo que hi haurà problemes, ja posava un redactat perquè no s’excusessin, el
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Govern municipal no s’escudés en l’actual redactat del Rom per no complir amb la
legalitat.
De fet, nosaltres, les esmenes anaven dirigides, també, a mantenir almenys les coses
més essencials per nosaltres, que són les activitats de l’oposició en aquests moments i
del que doncs el ROM millor reflectia, el ROM actual, el que encara actua. Si el que
pretenia l’Equip de Govern, que no ho sé, si el que pretenia era, doncs, adequar el
contingut del Rom, ai, del ROM, dels plens municipals, fer-ho una mica més àgil, no
acabar a les hores intempestives com a vegades acabem, si el que pretenia era això
teníem una fórmula que era suprimir declaracions institucionals, que no haguessin de
formar part del plenari municipal, i suprimir o impossibilitat que aquelles mocions que no
tinguin caràcter municipal o que siguin d’un bast competencial superior al municipi no
hagin de o no puguin ser presentades en el plenari municipal. Buscar altres fórmules de
pronunciament dels partits polítics, a través de les seves webs municipals, a través dels
seus butlletins municipals, a través, si s’escau, de la Junta de Portaveus, o a través, si
s’escau, d’algun espai dedicat a pronunciament polítics en la revista El Masnou Viu..., és
a dir, jo crec que hi havia fórmules perquè tant declaracions institucionals com mocions
que s’escapen de l’àmbit competencial municipal no estiguessin a l’ordre del dia de
l’Ajuntament, del plenari, perquè això facilitaria que en les qüestions que són més
importants per nosaltres, doncs, si el problema que ha vist l’Equip de Govern per
presentar en aquest ROM és el problema de la lentitud dels plens, jo crec que aquí tenia
una fórmula i una eina per adequar-ho bastant bé. Però, lamentablement, les esmenes
presentades pel nostre equip no han estat acceptades en aquest sentit.
I després, hi havia, nosaltres fins ara ―i també és important― fins ara no hi havia
limitació de mocions: els grups municipals podien presentar tantes mocions com
volguessin; cosa, entenc jo, lògica, que si l’Equip de Govern no té limitació a l’hora de
presentar els punts de l’ordre del dia que consideri i ningú li limita ni li limitarà mai
l’activitat política, l’activitat executiva, l’activitat de govern, no el limita ni el ROM, ni les
lleis, ni el secretari ni els grups d’oposició, és a dir, que li deixen que presenti els punts
que consideri adients a l’ordre del dia, lògicament, no és de rebut que intenti limitar l’eina
potser més important que tenen els grups municipals que no formen part de l’Equip de
Govern, que són les mocions de control i d’impuls que, doncs, fins ara han anat
presentant amb la modificació del ROM i amb la limitació de dos per grup municipal,
entenem doncs que es viola, si se’m permet l’expressió, o es violenta una norma
fonamental, recollida a la Constitució, com podria ser l’accés, en condicions d’igualtat, als
càrrecs electes i a l‘oposició de la política. Perquè fins ara hi haurà dues formes
d’entomar un ple municipal: el Govern, que podrà fer i desfer com vulgui, i l’oposició, que
tindrà limitada els seus torna d’intervenció, els torns de mocions, cosa que nosaltres no
és de rebut, i més tenint en compte quan la pràctica ens diu que tampoc s’han presentat
tantes mocions com les que podríem presentar i, per tant, entenem que no era de rebut. I
per tant, el que demanàvem és no limitar tant el nombre d’intervencions, tant els minuts
d’intervenció dels regidors, que ara passaran a tenir tres minuts ―això significa que ara
per exemple les intervencions, com ha fet el meu company Màxim fa una estona, doncs
no la podria repetir, llevat que la Junta de Portaveus, però... tot això ja és... sí, sempre es
podrà fer la Junta de Portaveus, però, és clar, a la Junta de Portaveus qui mana? A la
Junta de Portaveus mana l’Equip de Govern i, per tant, estarem sempre havent de
suplicar. Escolti, nosaltres no volem suplicar, volem un ROM que, com a grups que
formem part de l’oposició sapiguem perfectament quines són les regles del joc i sapiguem
perfectament que si hem de debatre un tema que la seva extensió farà que hàgim de
parlar els minuts que sigui necessari, doncs, puguem fer-ho; perquè no volem estar sota
el control polític, no volem estar demanant almoina cada ple rere ple a l’Equip de Govern
o a la Junta de Portaveus perquè ens deixin fer unes intervencions més grans, no? La
intervenció del meu company no s’hagués pogut produir i la intervenció que estic fent avui
no es podria haver produït o no es podrà produir en futures ocasions. Jo crec que tot això
és una limitació innecessària. També volíem, fins ara les propostes, aquí passa una cosa
molt curiosa, que no crec que passi en altres municipis, pots presentar mocions, les
mocions que es presentaven quan les comissions informatives encara no havien estat
convocades passaven a comissió informativa, s’informaven, es presentaven esmenes,
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bé, s’informava la comissió informativa i la moció passava a l’ordre del dia del Ple havent
estat informada i per tant, si havia estat modificada parcialment a la totalitat, també, el
nou text que passava al plenari ja no era potser el text original que havia presentat el grup
municipal sinó que era el que la comissió informativa havia decidit a través de les
esmenes que poguessin haver presentat, doncs, els grups municipals corresponents,
això, a la pràctica, els últims anys, el que ha donat el que ha anat passant és que moltes
de les mocions que es presentaven a la Comissió Informativa, com que acabaven essent
esmenades normalment per l’Equip de Govern, que té majoria, com és lògic, doncs se li
canviava o se li podia canviar el sentit de la moció i, per tant, la moció de control, la moció
d’impuls, la moció política a l’hora de vigilar les activitats del Govern municipal, en alguns
aspectes un cop modificada deixava de tenir el sentit que el ponent o el redactor volia.
Tot i que s’ha acceptat una esmena presentada pel Partit Socialista que diu que tot i que
no es poden presentar, si no hi ha acord, esmenes a la totalitat, com que al final no
sabem quina és la línia que separa una esmena a la totalitat o esmenes parcials que
puguin, o sigui, una esmena parcial pot igualment canviar el significat de la moció i, per
tant, tampoc és garantia de res, doncs l’esmena que s’ha presentat. Fins ara, el nostre
Grup, i jo com a regidor en particular de dos mandats, havíem intentat salvar aquest petit
tràmit d’una possible censura que podia ser la comissió informativa corresponent
presentant-les un cop convocades les comissions informatives corresponents perquè, per
tant, aquella moció anava directament al Ple, es odia debatre en el Ple, l’Equip de Govern
podia presentar esmenes, però ja el debat es realitzava en el Ple i un ja podia defensar,
el ponent la podia defensar i així tenia la moció exactament igual com l’havia presentada.
Doncs ara, lamentablement, aquest petit comodín, si se’m permet l’expressió, que
teníem, que era presentar les mocions un cop presentades les comissions informatives i,
per tant, debatre-les íntegrament com s’havien proposat, doncs ara ja no es podrà fer,
perquè el nou redactat diu que si no es presenten abans de, si no estan dictaminades per
la comissió informativa doncs no podran passar al plenari; per tant, significa que totes
aquelles mocions que es presentin un cop convocades les comissions informatives no
aniran al plenari. Jo vaig intentar, a la Junta de Portaveus, arribar a una mena d’acord, i
enteníem que aquest era un punt important, d’arribar a una mena d’acord, dient “escolti,
doncs molt bé, que vagin a comissió informativa, nosaltres no tenim cap inconvenient a
presentar-les a comissió informativa però a comissió informativa no es podran esmenar
de cap manera, ni total ni parcial, si el ponent així ho decideix, altra cosa és que el debat
es produeixi en el Ple i les majories ja dictin”, doncs bé, tampoc ha sigut, he tingut
capacitat d’influència o, diguin-li com vulguin, per intentar que aquesta esmena fos
aprovada per l’Equip de Govern. Per tant, amb aquesta nova modificació significarà que
hi haurà encara més control polític per part de l’Equip de Govern de les mocions d’impuls
i de control que presentem nosaltres, i per això nosaltres creiem que és una notícia
dolenta, una dolenta notícia.
I també demanàvem que les juntes de govern, en els quals en teoria per llei estan
compostes per un terç dels membres de la corporació amb un màxim, això no significa
que puguin entrar, en aquesta junta de govern local, més membres, com així passa ara,
perquè l’Equip de Govern està format per onze regidors i els onze formen part assisteixen
amb regularitat les juntes de govern. Demanàvem que, jo crec que en el línia d’aquest
impuls democràtic que hi ha últimament, en la línia d’aquest impuls de la participació, i en
la línia d’aquest impuls de la transparència, que no estava de més també que els regidors
que no formaven part de l’Equip de Govern poguessin assistir a aquestes juntes de
govern. Se’ns va dir que no, que això en grans municipis no està previst, bé, se’ns va dir
el que se’ns va dir,però tampoc entenem gaire les explicacions tenint en compte que les
actes de les juntes són públiques i que les trameten per correu electrònic i allà ho llegim
tot, en principi tot el que es recull a les actes, no estaria de més que els regidors que no
formem part de l’Equip de Govern també poguessin assistir a aquest tipus de reunions.
Bé, aquestes eren, en síntesi, les esmenes que havíem presentat nosaltres, que hem
defensat malament, perquè no han estat acceptades, cap ni una, per tant alguna cosa,
també, haurem fet malament nosaltres, i que al no ser acceptades, lògicament, hem de
votar en contra. Però també hi ha una qüestió de fons , no?, una mica en la línia del que
deia abans el company Màxim, jo voldria saber, i abans l’alcalde ha fet una pinzellada
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quin era l’objectiu d’aquesta modificació del ROM. Jo crec que l’objectiu principal no s’ha
dit, perquè l’objectiu principal de modernitzar-lo i ordenar-lo i actualitzar-lo pot estar bé,
però jo no crec que hàgim avançat en la modernització, amb l’actualització (teníem un
ROM que fins ara ha funcionat), és a dir, no sé, si algú m’explica algun problema que
hem tingut per la interpretació del ROM, alguna cosa greu que hem dit “escolta és que
aquest ROM, cm ho resolem?”, fins ara el ROM ha funcionat, actualitzacions, com tot, es
podria haver actualitzat, però jo crec que la verdadera raó d’aquesta modificació i, com
apuntaven també aquesta modificació no s’havia realitzat en la legislatura anterior, que
era per una falta de majoria clara del Govern, majoria que sí que té ara, ha estat perquè
el que volia és posar límits a l’extensió de la resta dels grups de l’oposició. I és una
llàstima, primer perquè, com dèiem, a l’any 2000 es va aprovar per unanimitat, a algú li
semblarà, doncs, una cosa normal, però bé, jo li asseguro que en aquelles èpoques i jo
no era regidor en aquest consistori, no era normal aprovar coses per unanimitat i es va
treballar molt bé, sobretot es va treballar comptant amb un reglament orgànic que havia
de durar molts anys i que, lògicament, no mirava només un escenari de tres anys o de
quatre anys com sembla que està mirant l’Equip de Govern, perquè, per exemple, les
limitacions que fan de mocions, normalment les mocions, com que són d’impuls i control,
normalment les presenten els grups que no formen part del Govern, l’oposició
normalment. Suposo que l’Equip de Govern ha dit: “hòsties, és que ara aquí hi ha cinc
grups de l’oposició”. Aquí hi ha mocions, hem de posar un límit, és que potser d’aquí a
tres anys, amb les noves eleccions, doncs la composició del consistori és una altra i
potser ningú està a l’oposició o potser només hi ha un grup que estigui a l’oposició, és
que no ho sabem i hem de fer un ROM o hauríem d’haver fet un ROM que durés, mira, si
pot durar els 16 anys que ha durat l’anterior perfecte i si pot durar més, més; però jo crec
que hem anat una mica curts de mires, el que hem intentat és solucionar aquests tres
anys i escaig que ens quedava com a equip de govern i després ja cedirem i el que volem
és uns plens controlats, és a dir, que no tinguem, doncs, la possibilitat que ens presentin
aquí mocions que no ens agradin i les puguem esmenar abans de la comissió
informativa, que els temps d’intervencions estiguin limitats, cosa que no ens sembla ni
correcte ni desitjable, que si els haig d’ampliar les ampliaré com a junta de portaveus
quan jo ho digui, no quan ho digui la resta, tota una sèrie de limitacions que només vénen
això, a fer més difícil la tasca de l’oposició. Que no ho aconseguiran, jo sé, i tinc la
sensació que molestem i si molestem és bon senyal, però la veritat, amb aquest ROM
seguirem igualment molestant i buscant la fórmula de molestar i si volem molestar més
molestarem més. Vull dir que no cregui que amb aquestes actuacions i amb aquest ROM
restrictiu a l’oposició, doncs, nosaltres ens callarem o deixarem de fer la nostra tasca.
Finalment, vull lamentar, i sobretot és important, que com a membre de l’oposició que no
hagi pogut transmetre a la resta de grups de l’oposició que votaran a favor o que
s’abstindran que el que realment estem fent és votant un ROM molt pitjor del que teníem i
esperem i desitgem que ens equivoquem, però ja veureu que no.
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies. Doncs ara em tocaria a mi. Seré breu, perquè crec que a l’alçada que
estem i tenim molt punts a l’ordre del dia. Crec que és un tema important, però s’ha
explicat en la meva primera intervenció.
En les diferents aportacions que han fet els grups municipals, comentar breument
algunes de les qüestions que han sortit, dir-li al senyor Avilés convidar-lo a llegir-lo, és la
primera invitació que faré, que el llegeixi. Aquestes aportacions que diu, portem mesos
treballant, les podria haver fet, en tot aquest procés vostès han presentat, amb tota la
legitimitat, les esmenes a l’últim moment, però jo el convido a llegir-lo, és el primer que li
recomano. Tot i així, li agraeixo, doncs, les esmenes que ha presentat, però evidentment
no ens hem pogut posar d’acord.
Les esmenes que ha presentat el Grup d’Iniciativa, jo crec que vostè es confon i em sap
greu que hagi dit una cosa, diguem-ne que respon l’actitud del Govern, d’aquest alcalde,
l’actitud antidemocràtica. Jo li diria, i em sap greu dir-li, que viu una realitat paral·lela,
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crec. I crec que s’equivoca, s’equivoca amb els judicis que fa, confon el que és un ROM,
es confon amb el reglament de participació ciutadana, li recordo que vostè el va votar a
favor, en l’anterior mandat el va votar a favor, va ser una iniciativa de l’anterior Govern i jo
com a regidor de participació ciutadana i, per tant, el tema de la participació ciutadana
està regulat no en el ROM sinó en el Reglament de participació ciutadana. Del tema de la
transparència, no és un tema central del ROM, després en parlarem, perquè hi ha una
moció i, evidentment, l’Ajuntament del Masnou, en aquests moments, està liderant la
transparència en l’àmbit de la comarca del Maresme, després ja sortirà aquest debat; per
tant, estem treballant en la transparència i estem treballant en la participació i estem
treballant en un ROM que modernitza, ajuda a modernitzar l’Ajuntament, hi posa ordre,
amb un document que es va aprovar l’any 2000, evidentment amb el seu valor que va
tenir, després de 16 anys, evidentment, calia actualitzar-lo. Un ROM que tenia problemes
de comprensió i un cert desordre, evidentment com qualsevol ROM que podem trobar en
altres ajuntaments, però jo crec que hem pogut, doncs, reordenar aquest ROM, fer-lo més
comprensible, més ordenat i fer-lo per a un ajuntament més modern i més obert. No hi ha
cap restricció del que és l’actuació de l’oposició, les coses estan regulades com qualsevol
altre ROM, crec que en aquests temes estaríem a l’avançada si comparem altres ROM.
La Junta de Portaveus, com he dit abans, té un paper important, i crec que avancem en el
bon camí i una prova és el punt següent que tractarem, que té a veure amb la participació
ciutadana i que té a veure amb el transcurs del Ple, que hem de donar més capacitat a l
ciutadania en la intervenció en el Ple, hem de regular les intervencions dels regidors i
regidores, evidentment en funció de la importància dels temes que parlarem a la Junta de
Portaveus, però el que és important en el Ple és que facilitem, i aquest és l’objectiu del
ROM, que facilitem més la participació ciutadana, que no parlem, a vegades, tan en
excés els regidors i que escoltem més el que diu la ciutadania. Aquest és un dels
objectius del ROM que comporta la modificació de l’article 40 del Reglament de
participació ciutadana, i voldria esmentar una cosa que també abans m’he oblidat, el Sr.
De las Heras n’ha fet un esment, la legitimitat, i que estem orgullosos de la regulació del
directiu públic. El nostre ajuntament és dels primers que regula la figura del directiu
públic, i els ajuntaments de Catalunya ens estan trucant agafar com a model el que ha fet
l’Ajuntament del Masnou en la regulació del directiu públic. Evidentment, això ho vam fer
acompanyats de la Diputació de Barcelona i, per tant, estem contents que aquest forat
legal que hi ha: el directiu públic regulat a través de l’EBEB, a la Generalitat no hi ha
regulació autonòmica, que nosaltres, com a ajuntament, amb el suport d’una institució
com la Diputació, ens han hàgim avançat en aquesta regulació. Per tant, estem contents
d’aquest avanç en el que són aquestes millores reguladores del funcionament de
l’Ajuntament. Jo voldria, per acabar, agrair la participació de tots plegats: ciutadans,
Iniciativa, tot i que hem rebutjat la majoria de les esmenes presentades, per l’esforç que
s’ha fet, sobretot al company Màxim Fàbregas, que ha presentat moltes esmenes en
aquest mandat i en l’anterior mandat, agrair-li el treball que ha fet i, evidentment, agrair
també als grups municipals que han pogut transaccionar esmenes, el Partit Popular
també n’ha pogut transaccionar, i molt especialment al Grup Socialista i amb el Grup de
la Cup, que hem fet un treball, crec, almenys jo estic orgullós dels acords a què hem
pogut arribar, amb tots els matisos i valoracions que respectem des d’aquest Equip de
Govern, però crec que hem enriquit aquest ROM i que ens permetrà tirar-ho endavant,
que una cosa que té és la seva flexibilitat. I, després, per acabar els agraïment, vull agrair
especialment al secretari de la corporació, el Sr. Gustau Roca, que ha treballat aquest
ROM com el que més i que ha fet possible, gràcies a la seva feina avui ponguéssim
arribar a aquest Ple a la seva aprovació inicial. Moltes gràcies
Intervencions? Els demanaria brevetat, si us plau.
El Sr. Màxim Fàbregas
Per si no havia quedat clar al començament, el que volia fer primer és ressaltar un altre
cop que en cap cas hem intentat ofendre el Sr. Marianan, i voldria que quedés ben clar i
ben palès, és la primera cosa que volia dir. Vull dir a l’alcalde que les discrepàncies són
polítiques i no són personals, que afortunadament a mi no m’ha recomanat que faci la
lectura, perquè ja sap que la lectura el nostre Grup l’ha fet moltes vegades i moltes
24

Acta del Ple de l'Ajuntament del Masnou

Sessió núm. PLE2016000002

18 de febrer de 2016

vegades en aquests quatre anys, que probablement anem, el nostre Grup i vosaltres,
estem en universos paral·lels, però jo no m’atreviria a decidir quin és el més encertat,
sempre depèn del vidre amb el qual es mira i que, si us plau, no compari aquest ROM
que ara s’aprovarà amb els ROM d’altres ajuntaments,compari el ROM que ara
s’aprovarà amb el ROM que ara està en vigor i veurà que clarament, si fa una lectura
acurada i desinteressada, que, com he dit jo en nom del nostre Grup i com ha dit el Sr.
Avilés en nom de Ciutadans, el ROM que ara vostès aprovaran el que fa és restringir
drets dels regidors i drets de la ciutadania. Gràcies
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies Sr. Fàbregas. Sr. Avilés
El Sr. Francisco Avilés
Sí, dues qüestions. Una per aclarir esmenes que sembla ha dit com si haguéssim
presentat una mica tard. Jo li recordo que ja fa tres mesos que nosaltres vam presentar
les esmenes i, fins i tot, algunes coses van ser informades pel secretari de la corporació i
alguna d’aquestes la majoria han estat reproduïdes i potser una o dos han estat noves,
presentades a la Comissió Informativa. No crec que això fos cap delicte ni cap cosa a
recriminar, però bé. En qualsevol cas, puntualitzar, perquè ha tornat a dir que no és un
ROM restrictiu, no sé, limitar el torn d’intervencions, limitar el nombre de mocions, limitar
el nombre de declaracions institucionals, jo crec que això és restrictiu. Gràcies
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies. Per tant, passaríem a la seva votació.
Resultat: Aprovat per majoria absoluta 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), PSC-CP (2 regidors) i
la CUP-PA (1 regidora) hi voten a favor.
Els grups municipals de C’s (3 regidors), CUP-PA (la regidora Laia Noy) i ICV-EUiA-E (2
regidors) hi voten en contra.
El Grup Municipal del PP (1 regidor) s'absté.
4. Aprovació inicial de la modificació de l'article 40 del Reglament de Participació
Ciutadana
El Sr. Jaume Oliveras presenta aquest punt tot explicant:
Vull recordar que el 21 de juny de l’any 2012, aquest Ple municipal va fer l’aprovació
inicial del Reglament de Participació Ciutadana que, entre altres mesures, preveia dos
elements importants, avui en tractarem un: aquesta ampliació de les audiències
públiques, un era la regulació de les audiències públiques, i una altra que vam constituir,
aquest mes de gener, que era el Consell de la Vila, era com dues coses molt importants.
Vull recordar que paral·lelament a l’aprovació d’aquest Reglament de Participació
Ciutadana vam aprovar un Pla de Participació Ciutadana que, com s’ha esmentat abans,
en l’anterior mandat es va iniciar una comissió del ROM que no va poder finalitzar els
seus treballs. Vam reemprendre aquesta comissió del ROM el 23 de juliol del 2015 i avui
hem finalitzat els treballs i una de les qüestions que volíem plantejar, que també és una
esmena, més que esmena és una proposta que va sorgir en el seu moment en el
Reglament de Participació Ciutadana, que va ser aprovat el 21 de juny, que havia sortit
en els debats previs que hem recuperat, una proposta que en el seu moment va plantejar
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el Grup Socialista, va posar sobre la taula i que hem cregut oportú, en aquests moments,
recuperar-la.
Queda l’audiència, comentar el caràcter de les audiències públiques, el que és l’audiència
prèvia al Ple. La idea, per fer una explicació molt ràpida, seria que, evidentment, el públic
assistent al final del Ple pot continuar fent les seves preguntes, etc., etc, però establiríem
un mecanisme previ al Ple, abans de les 8 que comencem aquests plens municipals,
perquè la ciutadania que vulgui no hagi d’esperar a la finalització del Ple per a la seva
intervenció. Per tant, a través d’una sèrie de procediments, via telemàtica, via instància o
en el mateix moment amb una llista que posaríem a l’entrada, per facilitar una mica la
participació de tothom que pugui venir, evidentment amb un temps estrictament limitat,
perquè coincidiria després amb l’hora del Ple, ja articularem a la Junta de Portaveus com
gestionem el temps, doncs pugui fer les seves preguntes, interpel·lacions al Govern o al
conjunt de regidors, com ha quedat reflectit també en el debat d’esmenes que s’ha fet.
Aquest és l’objectiu: aconseguir, com he dit abans en l’explicació del ROM, doncs posar
un element nou de participació ciutadana, intentar que els plens, evidentment que a partir
d’aquesta regulació, que farà la Junta de Portaveus, puguin ser una mica més àgils i,
sobretot, que la ciutadania pugui intervenir abans d’iniciar el Ple, pugui formular les seves
preguntes, amb uns terminis de resposta, amb una regulació que després, suposo, sortirà
en les esmenes en tot el procés que s’ha fet de debat de l’article 40 i, per tant, aquest és
l’objectiu que ens hem marcat. Per tant, avui faríem l’aprovació inicial de la modificació de
l’article 40 i la seva informació pública.
Vull esmentar que ara, abans d’obrir el torn de paraules, en aquests moments entenc que
hi ha una petita confusió amb algunes esmenes d’Iniciativa que, si em permet el seu
portaveu, ara les aclarirem. Entenem nosaltres que incorporaríem totes les esmenes, per
tant entenc que no quedaria cap esmena viva en aquest plenari. Si de cas, si els sembla,
vull recordar, i si hi ha algun aspecte d’aquests que l’integraríem en aquest debat al
plenari. Hi havia 3 esmenes del Grup Socialista que feien referència a la interpel·lació a
regidors que no necessàriament siguin del Govern que, evidentment, serà integrada. En
tot aquest procés, es van introduir millores plantejades per la CUP que han estat
integrades i a darrera hora també hem integrat algunes esmenes, les esmenes que
quedaven, perquè creiem que era interessant garantir al peticionari de l’audiència pública
la seva intervenció en l’audiència pública, ens sembla, evidentment, de sentit comú;
flexibilitzar la participació d’exigència d’audiència pública a les entitats veïnals, que en
una associació de veïns es pugui convocar una audiència pública o a partir d’uns requisits
més flexibles que els que estaven en el Reglament de Participació Ciutadana i, després,
la resposta que es pugui donar al públic, a les preguntes del públic, doncs articular el
mateix mecanisme que els proposàvem, que té la ciutadania amb el que serien les
queixes i suggeriments els 20 dies. Per tant, incorporaríem totes les esmenes. Per part
del Grup d’Iniciativa, també, el que integraríem seria treure la paraula, que aquesta no
està incorporada, quan parla del debat de l’audiència pública del Pla General, les
revisions del Pla General i el PAM treure la paraula si s’escau, no hi hauria cap
inconvenient a eliminar-ho. L’altra esmena seria reduir el nombre de signatures per
habitants del municipi de l’1 % al 0,5 %, no hi hauria inconvenient. El tema també, que no
sé si ha quedat incorporat definitivament l’incorporaríem, de facilitar als regidors les
respostes que faci el públic a les audiències prèvies. I no sé si em deixo alguna altra
qüestió que també incorporaríem. No, doncs entenc que amb això incorporaríem totes les
aportacions en la modificació de l’article 40, que reforçaríem, no només implantaríem
l’audiència prèvia al Ple sinó que el milloraríem amb les esmenes presentades pel grups
de l’oposició, milloraríem el redactat i algunes millores per fer més àgil la convocatòria
d’audiències públiques. Per tant, avui passem a la seva aprovació inicial. Moltes gràcies
La proposta literalment diu el següent:
“En sessió del Ple de data 21 de juny de 2012 es va aprovar inicialment el reglament de
participació ciutadana de l’Ajuntament del Masnou.
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Un cop sotmès l’expedient a informació pública no es va presentar cap al•legació,
reclamació i/o suggeriment, de forma que l’acord d’aprovació inicial va esdevenir definitiu
en data 24 d’agost de 2012.
En data 4 d’octubre de 2012 es va publicar al Butlletí Oficial de la Província el text íntegre
del reglament, i posteriorment, en data 4 de febrer de 2013 es va tornar a publicar
íntegrament esmenant diverses errades materials.
En sessió del Ple de data 23 de juliol de 2015 es va acordar crear la Comissió d’estudi
encarregada de redactar el text de l'avantprojecte del nou reglament orgànic municipal
(ROM) i es van designar els membres que en formarien part en representació de cada
grup municipal.
En el marc d’aquesta comissió, i fruit de la necessitat d’incrementar els mecanismes de
participació ciutadana, es va considerar modificar l’article 40 del reglament de participació
ciutadana per tal d’introduir una nova tipologia d’audiències públiques, la prèvia a la
celebració dels plens ordinaris.
L’objectiu d’aquest nou tipus d’audiència és crear un nou àmbit de participació ciutadana
abans del Ple ordinari de forma que aquelles persones que vulguin fer qualsevol consulta,
pregunta o suggeriment no hagin d’esperar al torn de paraules que s’obre finalitzada la
sessió plenària ordinària. Així, es preveu de forma automàtica la realització d’aquestes
audiències prèvies a les sessions ordinàries del Ple.
El text incorpora part de les esmenes efectuades per la CUP.
El dia 14 de gener de 2016 es va convocar la Comissió d’estudi pel dia 27 de gener de
2016, en la qual, es va acordar sotmetre el darrer esborrany tant del ROM com de la
modificació de l’article 40 del reglament de participació ciutadana a la Comissió
Informativa de Serveis Generals del mes de febrer per tal d’elevar ambdós documents a
l’aprovació del Ple de la Corporació.
Finalitzat el procés d’elaboració de la modificació de l’article 40 del reglament de
participació ciutadana s’emet aquest informe sobre el procediment d’aprovació de la
modificació parcial d’aquest reglament.
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa.
En virtut de tot el que s’ha exposat, es proposa, al Ple de la corporació, l’adopció dels
acords següents:
Primer. Aprovar inicialment la modificació de l’article 40 del Reglament de Participació
Ciutadana, segons els text que s’adjunta com Annex I als presents acords:
Segon. Sotmetre a informació pública els presents acords i el text de la modificació del
Reglament pel termini de trenta dies hàbils, a fi que s’hi puguin presentar al·legacions i
reclamacions, mitjançant la inserció dels anuncis corresponents al Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, a un dels mitjans
de comunicació escrita diària, a la publicació “El Masnou Viu”, al tauler d’edictes
electrònic de l’Ajuntament, i el portal de transparència de la web municipal. El termini
d’informació pública començarà a comptar a partir de l’endemà del dia de la publicació de
l’anunci al BOPB.
L’expedient es podrà consultar a la Secretaria de l’Ajuntament del Masnou, situat en el
Passatge Prat de la Riba núm. 1, 08320 El Masnou (Barcelona), de dilluns a divendres de
8:30 a 14:00 hores i al portal de transparència de la web municipal.
Tercer. Disposar que, si no s’hi formula cap al·legació ni reclamació durant el termini
d’informació pública i d’audiència, la modificació de l’article 40 del Reglament de
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Participació Ciutadana que ara s’aprova inicialment quedarà aprovada definitivament
sense necessitat de cap tràmit ulterior, i es procedirà directament a la seva publicació.”
Passem al torn d’intervencions. Sr. De las Heras, Sr. Suñé
El Sr. Ernest Suñé
Jo seré molt breu perquè ja en la intervenció anterior he fet l’esment. Estem molt satisfets
com a grup, com a motivadors. Vam proposar el mandat passat ja aquesta modificació.
Jo crec que és una proposta molt encertada que el que farà serà obrir a la ciutadania la
possibilitat d’expressar-se públicament en aquest fòrum, no haver d’esperar a la
finalització del plenari per poder expressar el que sigui. Jo crec que és una forma de fer
més atractiva la participació i que ha deixat a l’abast de la gent els electes, nosaltres, les
persones que estem aquí, que, en definitiva, estem per servir i, per tant, per escoltar el
que vulguin dir. Moltes gràcies
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies. Sr. Fàbregas
El Sr. Màxim Fàbregas
Res, senyor alcalde. Nosaltres votarem a favor. Entenem que al acceptar les nostres
esmenes s’ha millorat força la capacitat d’intervenció de la ciutadania en general i volem
ressaltar les dues primeres. La primera que fa referència a la reducció a la meitat del
nombre d’habitants que han de signar la petició d’audiència temàtica, que amb el redactat
que ara s’aprovarà, amb 115 ciutadans i ciutadanes que signin ja tenen garantida que
aquesta audiència temàtica es convocarà i també, crec que és molt interessant explicar
que, tant quan es revisi el Pla d’Ordenació Urbana com quan es modifiqui o s’aprovi un
nou pla d’actuacions municipal, serà obligatori convocar una audiència pública i no
quedarà a l’arbitri de la paraula si escau, que és un tema que encara que pugui semblar
només semàntic té molta importància. Gràcies
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies. Sra. Miras
La Sra. Sandra Miras
Sí. Nosaltres vam proposar unes esmenes a l’article inicial. Resumint, les més rellevants
eren que en cas que l’audiència pública hagués estat sol·licitada per un grup de
persones, la persona que feia la petició, o una representant d’aquesta, tingués dret a fer
ús de la paraula durant la mateixa audiència, bàsicament per poder explicar-se del que
l’ha motivat a fer aquesta petició. Vam proposar també afegir un nou punt al text, que es
tractava d’acordar un termini de la convocatòria, és a dir, quin temps tenia, en aquest cas
l’alcalde, per convocar l’audiència pública a partir de rebre la petició, un mes, i també el
temps que havia de transcórrer des que es convocava fins que es feia l’audiència, i va
quedar en set dies. També vam acordar que es faria una difusió àmplia d’aquesta
audiència als mitjans de comunicació. Per a nosaltres era molt important, també, que
l’audiència pública anual per presentar els pressupostos i les ordenances fiscals,
lògicament, es fes prèvia a l’aprovació d’aquests. I pel que es refereix a les sessions
d’audiència pública que hi haurà bans del plens, vam proposar ampliar la durada
d’intervencions de les persones que vulguin intervenir i reduir el temps de resposta per
part de l’Ajuntament. Agraïm que aquestes esmenes que hem proposat hagin estat
acceptades i incorporades a l’article 40 i hi votarem a favor. Gràcies
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies, Sra. Miras. Sr. Avilés
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El Sr. Francisco Avilés
Sí, gràcies senyor alcalde. Per anunciar que el Grup de Ciutadans votarà a favor i esperar
i desitjar que, bé, que l’objectiu que busca aquesta modificació de l’article 40 en el proper
plenari sigui vigent i si no en el proper es pugui portar a terme.
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies. Ara quan tinguem l’aprovació definitiva. Ara fem l’aprovació inicial i si
arribem a l’acord i al no haver-hi al·legacions passaríem a l’aprovació automàtica després
del temps oportú.
Doncs si els sembla, passem a la votació de la modificació de l’article 40 del Reglament
de Participació Ciutadana.
Resultat: Aprovat per unanimitat absoluta per 21 vots a favor.
Votació
Els grups municipals d’ERC-AM-MES (6 regidors), CiU (5 regidors), C’s (3 regidors),
CUP-PA (2 regidores), ICV-EUiA-E (2 regidors), PSC-CP (2 regidors) i PP (1 regidor), hi
voten a favor.
5. Aprovació inicial de les bases específiques reguladores de la concessió de les
subvencions municipals a entitats per l'any 2016, a atorgar pel procediment de
concurrència competitiva
La Sra. Noemí Condeminas presenta aquest punt tot explicant:
Gràcies, bona nit, senyor alcalde. Faré una breu explicació. Es tracta de les bases que es
fan cada any, que regulen tots els requisits que han de complir les entitats q ue sol·liciten
a l’Ajuntament una subvenció municipal. Per motius legals i alguns canvis de
reglamentació fins ara això es feia directament en Junta de Govern i ara, doncs, per
aquesta llei que ho regula i per transparència ara s’ha de sotmetre al Ple. Per tant, doncs,
bé, ja es va explicar en Comissió Informativa que simplement, doncs, és sotmetre avui a
votació, com es faria cada any en Junta de Govern, aquest cop per primera vegada en
Ple, les bases específiques d’aquestes subvencions. Gràcies
La proposta literalment diu el següent:
“Vist el que estableix la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de subvencions, en
relació amb les subvencions que atorguen les administracions públiques.
Vist que, segons la normativa esmentada, l’atorgament de subvencions s’ha de fer, amb
caràcter general, seguint els principis de publicitat, transparència, concurrència,
objectivitat, igualtat i no-discriminació.
Vist l’informe del cap de l’Àrea de Comunitat i Persones, de data 10 de febrer de 2016, en
què proposa l’aprovació d’unes bases específiques reguladores de la concessió de
subvencions municipals a entitats per a l’any 2016, a atorgar per concurrència
competitiva.
Vista l’Ordenança general de subvencions de l’Ajuntament del Masnou, aprovada pel Ple
en sessió de data 22 de desembre de 2010.
Vist el que disposen les bases d’execució del pressupost municipal per l’any 2016,
aprovades inicialment pel Ple de l’Ajuntament en data 22 d’octubre de 2015, en relació
amb l’atorgament de subvencions, i especialment allò relatiu als criteris generals de
valoració, el procediment per l’atorgament i la forma de pagament.
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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 específiques reguladores de la concessió de
subvencions municipals a entitats per a l’any 2016, a atorgar pel procediment de
concurrència competitiva, d’acord amb el text que s’adjunta a aquesta proposta.
Segon. SOTMETRE aquestes bases específiques 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 específiques en el cas
que no es presenti cap al·legació o reclamació.”
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies, Sra. Condeminas. Hi hauria alguna intervenció per part del Grup Popular?
La resta de grups, hi ha alguna intervenció? Doncs, si els sembla, passem a la seva
votació.
Sí, perdó
El Sr. Màxim Fàbregas
Nosaltres, que en la Comissió Informativa vàrem votar a favor de la urgència, si hi vàrem
fer és perquè enteníem que era un tema que no es podia endarrerir més; però votarem
abstenció respecte a la proposta perquè se’ns va presentar el mateix dia de la Comissió
Informativa, no vàrem tenir temps d’estudiar-la i, per tant, de saber si era un text al qual
podíem donar el nostre vistiplau o havíem de presentar esmenes. Per aquesta raó, el
nostre grup s’abstindrà.
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies. Alguna intervenció més? Si no, passaríem a la seva votació.
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'absté.
6. Ratificació de la modificació dels Estatuts del Consorci per la Normalització
Lingüística
La Sra. Meritxell Blanch presenta aquest punt tot explicant:
Bona nit, gràcies senyor alcalde. Vull explicar-los que el 16 de juliol del 92 aquest
Ajuntament va aprovar l’adhesió del consistori al Consorci per a la Normalització
Lingüística i a partir d’aquest moment, ara, el 15 de gener d’aquest any, ens han demanat
que féssim una renovació, una ratificació dels estatuts. Per tant, es proposa al Ple de la
corporació, l’adopció dels següents acords:
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La Sra. Meritxell Blanch llegeix la part resolutiva la qual la proposta literalment diu el
següent:
“Vist que el Ple de l’Ajuntament, en data 16 de juliol de 1992, va aprovar l’adhesió del
consistori al Consorci per la Normalització Lingüística.
Vista la documentació, amb registre d’entrada núm. 362/2016, amb relació a la
modificació dels Estatuts del Consorci per la Normalització Lingüística.
Ateses les modificacions dels Estatuts del Consorci, les quals s’annexen a la proposta.
Vist que l’article 27 dels Estatuts del Consorci per la Normalització Lingüística, el qual
estableix que la modificació dels Estatuts ha de ser ratificada per cadascun dels ens
consorciats.
Vist l’informe del tècnic d’Ensenyament, de data 25 de gener de 2016.
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa.
En virtut de tot el que s’ha exposat, es proposa, al Ple de la corporació, l’adopció dels
acords següents:
Primer. Ratificar la modificació dels Estatuts del Consorci per la Normalització
Lingüística, en els termes en què va ser aprovada pel Ple del mateix Consorci, en data 8
de maig de 2015, aprovada també per Acord de Govern de la Generalitat de Catalunya i
publicada al DOGC núm. 6929 de data 6/08/2015.
Segon. Notificar aquest acord al Consell d’Administració del Consorci per la
Normalització Lingüística.”
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies, Sra. Blanch. Hi ha alguna intervenció al respecte? Doncs passaríem a la
seva votació.
Resultat: Aprovat per unanimitat absoluta per 21 vots a favor.
Votació
Els grups municipals d’ERC-AM-MES (6 regidors), CiU (5 regidors), C’s (3 regidors),
CUP-PA (2 regidores), ICV-EUiA-E (2 regidors), PSC-CP (2 regidors) i PP (1 regidor) hi
voten a favor.
7. Aprovació inicial del Reglament del Consell Escolar Municipal
La Sra. Meritxell Blanch presenta aquest punt tot explicant:
Vull explicar que el reglament actual es va aprovar el 27 de maig de 2008 en el Consell
Escolar Municipal. Ara, a causa que hi ha hagut unes modificacions a partir de les
eleccions municipals amb la incorporació d’un nou grup polític, ens vam veure en
l’obligació de renovar aquests estatuts i de ratificar-los. A partir d’aquí, el 6 d’octubre de
2015, el plenari del Consell Escolar va crear un grup de treball amb tots els representants
que hi van voler ser, que van voler-hi treballar. El 26 de gener de 2016, es va aprovar, en
el plenari del Consell Escolar i, per tant doncs, portem a l’aprovació del Ple els següents
acords:
La Sra. Meritxell Blanch llegeix la part resolutiva de la moció, la qual literalment diu el
següent:
“Vist l’informe del tècnic d’Ensenyament, de data 28 de gener de 2016.
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Vista la proposta de Reglament del Consell Escolar Municipal del Masnou, que forma part
de l’expedient.
Vista l’acta del Consell Escolar Municipal del Masnou, de data 26 de gener de 2016,
segons la qual els membres del Consell, en sessió plenària, han ratificat la proposta de
Reglament que es porta a aprovació.
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa.
En virtut de tot el que s’ha exposat, es proposa, al Ple de la corporació, l’adopció dels
acords següents:
Primer. Aprovar, inicialment, el Reglament del Consell Escolar Municipal del Masnou, el
text del qual s’annexa a la proposta.
Segon. Sotmetre el text de l’acord i el Reglament aprovat a informació pública per un
període 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 a partir de
l’endemà de la darrera de les publicacions oficials esmentades.
Tercer. Traslladar el present acord als membres del Consell Escolar Municipal del
Masnou.
Quart. Disposar que, en el cas que no s’hi formuli cap al·legació durant el termini
d’informació pública, el Reglament que s’aprova inicialment es consideri aprovat
definitivament a tots els efectes sense necessitat de cap tràmit posterior.”
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies, Sra. Blanch. Hi ha alguna intervenció? Sr. Màxim Fàbregas
El Sr. Màxim Fàbregas
Gràcies, senyor alcalde. Per anunciar que el nostre Grup votarà a favor de la proposta de
reglament, perquè hem format part de la comissió encarregada de la redacció i volem
aprofitar per agrair al regidor d’Ensenyament que ens hagi facilitat la participació com a
oposició i també felicitar el tècnic d’Ensenyament per la tasca feta, que ha estat
complicada i l’ha resolt amb satisfacció. Gràcies
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies. Hi ha alguna altra intervenció? Doncs passaríem a la votació del punt n.
7.
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.
8. Expedient de modificació de crèdit per transferències número 4/2016
El Sr. Jordi Matas presenta aquest punt tot explicant:
Això fa referència a la sentència que tenim de Transports Urbans del Masnou per la qual
hem de satisfer, diguéssim, l’import material tenint en compte que la part de l’empresa,
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d’acord amb la sentència, ha dipositat un aval. Llavors, el jutge dient que si l’empresa
dipositava algun aval l’Ajuntament havia de pagar aquests diners. Per aquest motiu fem
aquest procediment actual que és el de fer una transferència de crèdit entre la partida que
tenim per contingència que venç aquest anys, de 53.731,10 € cap a la partida de
transferències corrents per poder fer efectiu aquest pagament.
La proposta literalment diu el següent:
“Fets
En data 5 de gener de 2016, s’ha rebut l’execució provisional juris contenciós número
1/2015-B de la sentència prèvia prestació de la garantia suficient per respondre a la
devolució de 55.731,10 a l’empresa Transports Urbans del Masnou SL tal com establia la
sentència de data 13 d’octubre de 2015.
En data 29 de gener, la tècnica de mobilitat emet informe on posa de manifest la inexistència
de crèdit en el pressupost inicial 2016 per fer front al pagament de l’esmentada sentència,
així com l’import realment a abonar de 53.731,10 dels 55.731,10 reclamats ja que els
descomptes mensuals a l’empresa es van començar a realitzar a l’octubre de 2013 i no al
setembre.
Des del departament d’intervenció s’emet informe al respecte.
Fonaments de dret
Atès que en l’article 177 del Reial decret legislatiu 2/2004 de 5 de març, pel qual s’aprova el
Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals s’estableix la possibilitat de dur a
terme expedients de modificació de pressupost per crèdit extraordinari.
Vist que l’Art.52.2 f) i114.1 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril , pel qual s’aprova el
Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya estableix que l’aprovació de la
modificació del pressupost per crèdit per transferència entre aplicacions de diferent grup de
programa és competència del Ple de l’Ajuntament per majoria simple.
Proposta
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa.
En virtut de tot el que s’ha exposat, es proposa, al Ple de la corporació, l’adopció dels
acords següents:
PRIMER.-Aprovar la modificació pressupostària del pressupost 2016, per crèdit per
transferències número 4/2016, el qual a nivell de capítols és el següent:
CRÈDIT PER TRASNFERÈNCIES NÚM 4/2016
CAPÍTOL 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS

CAPÍTOL 5 FONS DE CONTINGÈNCIA I ALTRES IMPREVISTOS

53.731,10
========
53.731,10
-53.731,10
========
-53.731,10

SEGON.- Exposar al públic el Pressupost esmentat pel termini de quinze dies a la
Intervenció municipal de l’Ajuntament, mitjançant un edicte al BOP i a l’e-tauler de la
corporació als efectes d'examen i possibles reclamacions pels interessats així com al portal
de transparència. Aquest acord es considerarà definitiu si no s’hi produeixen reclamacions
en contra durant el termini d’exposició pública, i entrarà en vigor en l’exercici al qual es
refereix, quan s’hagi complert el que disposen l’article 112.3 de la Llei 7/85, de 2 d’abril,
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reguladora de les bases de règim local, i l’article 169 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5
de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.”
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies. Hi ha alguna intervenció per part dels grups municipals? Sr. De las
Heras? Sr. Suñé? No Sr. Màxim Fàbregas?
El Sr. Màxim Fàbregas
Més que res per anunciar que, tot i que la proposta és una modificació del pressupost de
2016, al qual vàrem votar en contra, nosaltres ens abstindrem en la votació perquè es
tracta d’un compliment d’una sentència judicial que no compartim i que esperem que
quan sigui sentència ferma doni la raó a l’Ajuntament. Gràcies
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies. Sra. Miras
La Sra. Sandra Miras
Sí, nosaltres ens abstenim perquè no podem bloquejar un pagament que ve derivat d’una
sentència judicial, però alhora ens abstenim perquè ens neguem a votar a favor d’un
pagament que pensem que era evitable. Era evitable perquè si avui hem de pagar 53.000
€ és producte directe del fet de privatitzar-ne la gestió. Les empreses privades no tenen
l’objectiu principal de realitzar un bon servei, tenen l’objectiu de treure’n el màxim benefici
possible. Això va en detriment del servei, del personal i, comprovem en aquest cas,
també de l’Ajuntament. Això que ha passat aquesta vegada, i no és un cas aïllat, passa i
continuarà passant mentre seguim donant tant de poder a les empreses privades. I tenim
sort que aquest cop és Aragó i els seus advocats; quan sigui Moventis, en el cas del bus,
o per exemple Clece, en altres serveis, seran més advocats, seran més forts i ens faran
més mal. Nosaltres apostem per una gestió directa dels serveis: la municipalització. La
municipalització ens permet un control real i absolut sobre el servei i, a més, com vam
explicar en el seu dia al regidor Fàbregas i ho vam explicar també aquí al Ple, amb la
municipalització d’aquest servei ens estalviaríem 50.000 € a la baixa. Si li sumem aquests
53.000 que ens ha costat la broma aquest cop, ja tenim més de 100.000 €. Amb aquests
diners es podrien fer millores bastant importants. Finalment, els volem recordar que a
finals d’any tenen una nova oportunitat d’evitar altres casos com aquest en el futur. Els
demanem, per favor, que aquest cop ho facin bé.
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies. Alguna intervenció més? Sr. Avilés.
El Sr. Francisco Avilés
Sí, senyor alcalde. Nosaltres votarem a favor d’aquest pagament. Lògicament la
sentència és, encara que no siguin fermes, s’han d’executar i s’han de complir i només
recordar el que ja hem dit diverses vegades: mirin de resoldre els problemes amb la
concessionària o amb l’exconcessionària de forma pacífica i no de forma judicial, com
portem fent fins ara, perquè de moment només reben males notícies. Gràcies
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies. Doncs si no hi ha cap més intervenció per part del Govern donaríem pas
a la votació.
Resultat: Aprovat per majoria absoluta per 17 vots a favor i 4 vots d’abstenció.
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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.
9. Execució de les sentències sobre la telefonia mòbil
El Sr. Jordi Matas presenta aquest punt tot explicant:
Això, com vam comentar a la Comissió Informativa és l’anul·lació de la taxa de telefonia
mòbil d’acord amb les sentències que es van produir aquest any 2015 referent a taxes del
2010 i 2012, tant de Telefónica com de France Telecom i Vodafone. Per tant, el que fem,
entre els punts d’acord, el 3r, per exemple, diu derogar les ordenances fiscals
reguladores de la taxa per utilització privativa d’aprofitament especial. Estem obligats per
sentència, novament, a regular unes ordenances fiscals.
La proposta literalment diu el següent:

“1. La Sala Contenciosa Administrativa (Secció Primera) del Tribunal Superior de Justícia
de Catalunya, va dictar les sentències que a continuació és detallen:
1.1. Sentència 264 de 5 de març de 2015:
Recaiguda en el si del recurs contenciós administratiu 260/2010, interposat per Telefónica
Móviles España, S.A., contra l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per utilització
privativa o l’aprofitament especial del domini públic municipal, a favor d’empreses
explotadores de serveis de telefonia mòbil, per l’exercici de 2010, la part dispositiva de la
qual diu, textualment:
“FALLAMOS: ESTIMAMOS el presente recurso contencioso-administrativo
interpuesto contra la Ordenanza fiscal del Ayuntamiento demandado en cuanto se
refiere a la tasa por aprovechamiento especial del dominio público local por
empresas de dicha telefonía móvil, y ANULAMOS, por no ser conformes a
derecho, los preceptos de dicha Ordenanza que: 1º) Atribuyen la condición de
sujeto pasivo de tal tasa a las empresas o entidades que no sean titulares de las
redes a través de las cuales se efectúen los suministros, aunque sean titulares de
derecho de uso, acceso o interconexión a las mismas; y 2º) Regulan el importe de
la misma tasa. Sin expresa declaración en cuanto a las costas procesales.”
Que, en data 20 de maig de 2015, el Secretari de la Secció Primera de la Sala
Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, va dictar
Decret de declaració de la fermesa de la Sentència.
Que, en compliment de l’esmentada Sentència, aquest Ajuntament va acusar rebut del
Decret, mitjançant escrit signat per l’alcalde en funcions i, així mateix, comunicà al
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que és el Ple de la Corporació, l’òrgan
encarregat de l’execució de la resolució judicial. També es va informar que es portaria la
derogació al ple de setembre o octubre de 2015, quan es tramités l’expedient de
modificació de les ordenances fiscals.
1.2. Sentència 757 de 2 de juliol de 2015:
Recaiguda en el si del recurs contenciós administratiu 207/2012, interposat per Telefónica
Móviles España, S.A.U, contra l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per utilització
privativa o l’aprofitament especial del domini públic municipal, a favor d’empreses
explotadores de serveis de telefonia mòbil, per l’exercici de 2012, la part dispositiva de la
qual diu, textualment:
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“FALLAMOS: ESTIMAMOS el presente recurso contencioso-administrativo
interpuesto contra la Ordenanza fiscal del Ayuntamiento demandado en cuanto se
refiere a la tasa por aprovechamiento especial del dominio público local por
empresas de dicha telefonía móvil, y ANULAMOS, por no ser conformes a
derecho, los preceptos de dicha Ordenanza que: 1º) Atribuyen la condición de
sujeto pasivo de tal tasa a las empresas o entidades que no sean titulares de las
redes a través de las cuales se efectúen los suministros, aunque sean titulares de
derecho de uso, acceso o interconexión a las mismas; y 2º) Regulan el importe de
la misma tasa. Sin expresa declaración en cuanto a las costas procesales.”
Que, en data 14 d’octubre de 2015, el Secretari de la Secció Primera de la Sala
Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, va dictar
Decret de declaració de la fermesa de la Sentència.
Que, en compliment de l’esmentada Sentència, aquest Ajuntament va acusar rebut del
Decret, mitjançant escrit signat per l’alcalde i, així mateix, comunicà al Tribunal Superior
de Justícia de Catalunya, que és el Ple de la Corporació, l’òrgan encarregat de l’execució
de la resolució judicial. També es va informar que el ple del mes d’octubre va aprovar
provisionalment l’expedient de modificació de les ordenances fiscals per a l’any 2016, en
el qual hi constava la derogació de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per la
utilització privativa o l’aprofitament especial del domini públic municipal, a favor
d’empreses explotadores de serveis de telefonia mòbil.
1.3 Sentència 622 de 4 de juny de 2015
Recaiguda en el si del recurs contenciós administratiu 298/2012, interposat per France
Telecom España, S.A., contra l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per utilització
privativa o l’aprofitament especial del domini públic municipal, a favor d’empreses
explotadores de serveis de telefonia mòbil, per l’exercici de 2012, la part dispositiva de la
qual diu, textualment:
“FALLAMOS: ESTIMAMOS el presente recurso contencioso-administrativo
interpuesto contra la Ordenanza fiscal del Ayuntamiento demandado en cuanto se
refiere a la tasa por aprovechamiento especial del dominio público local por
empresas de dicha telefonía móvil, y ANULAMOS, por no ser conformes a
derecho, los preceptos de dicha Ordenanza que: 1º) Atribuyen la condición de
sujeto pasivo de tal tasa a las empresas o entidades que no sean titulares de las
redes a través de las cuales se efectúen los suministros, aunque sean titulares de
derecho de uso, acceso o interconexión a las mismas; y 2º) Regulan el importe de
la misma tasa. Sin expresa declaración en cuanto a las costas procesales.”
Que, en data 31 de juliol de 2015, el Secretari de la Secció Primera de la Sala
Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, va dictar
Decret de declaració de la fermesa de la Sentència.
Que, en compliment de l’esmentada Sentència, aquest Ajuntament va acusar rebut del
Decret, mitjançant escrit signat per l’alcalde i, així mateix, comunicà al Tribunal Superior
de Justícia de Catalunya, que és el Ple de la Corporació, l’òrgan encarregat de l’execució
de la resolució judicial. També es va informar que es portaria la derogació al ple de
setembre o octubre de 2015, quan es tramités l’expedient de modificació de les
ordenances fiscals.
1.4. Sentència 420 de 17 d’abril de 2015:
Recaiguda en el si del recurs contenciós administratiu 305/2012, interposat per Vodafone
España, S.A., contra l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per utilització privativa o
l’aprofitament especial del domini públic municipal, a favor d’empreses explotadores de
serveis de telefonia mòbil, per l’exercici de 2012, la part dispositiva de la qual diu,
textualment:
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“FALLAMOS: ESTIMAMOS el presente recurso interpuesto por Vodafone
España, S.A. contra Ordenanza Fiscal del Ayuntamiento del Masnou, reguladora
de la “Tasa por aprovechamiento especial del dominio público local, a favor de
empresas explotadoras de servicios de telefonía”, declarando, en relación con la
prestación de servicios de telefonía móvil, la nulidad del apartado 2 del artículo 3,
en cuanto en relación con la prestación de servicios de telefonía móvil atribuye la
condición de sujeto pasivo de la tasa regulada a las empresas o entidades que no
sean titulares de las redes o instalaciones a través de las cuales se efectúen los
suministros, aunque hagan uso y accedan o se interconecten a las mismas a las
mismas; y de los artículos 7, 8, 9 y 10; sin expresa declaración en cuanto a las
costas procesales.”
Que, en data 17 de juny de 2015, el Secretari de la Secció Primera de la Sala
Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, va dictar
Decret de declaració de la fermesa de la Sentència.
Que, en compliment de l’esmentada Sentència, aquest Ajuntament va acusar rebut del
Decret, mitjançant escrit signat per l’alcalde i, així mateix, comunicà al Tribunal Superior
de Justícia de Catalunya, que és el Ple de la Corporació, l’òrgan encarregat de l’execució
de la resolució judicial. També es va informar que es portaria la derogació al ple de
setembre o octubre de 2015, quan es tramités l’expedient de modificació de les
ordenances fiscals.
2. El Ple d’aquesta corporació en sessió extraordinària del dia 22 d’octubre de 2015, va
aprovar inicialment la modificació de les ordenances fiscals reguladores dels impostos i
taxes per a l’any 2016, entre les quals es va incloure la derogació de l’ordenança fiscal
reguladora de la taxa per utilització privativa o l’aprofitament especial del domini públic
municipal, a favor d’empreses explotadores de serveis de telefonia mòbil. Exposició
pública mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 3 de
novembre de 2015, al tauler d’edictes electrònic d’aquesta corporació, i al Diari Ara de
data 10 de novembre de 2015.
Transcorregut el termini d'exposició no es va presentar cap reclamació; per tant, els
acords inicials han esdevingut definitius i es publiquen al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona de 22 de desembre de 2015.
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa.
En virtut de tot el que s’ha exposat, es proposa, al Ple de la corporació, l’adopció dels
acords següents:
ACORDS
PRIMER. EXECUTAR la Sentència número 264 de 5 de març de 2015, dictada per la
Secció Primera de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya, recaiguda en el si del recurs contenciós administratiu 260/2010, interposat per
Telefónica Móviles España, S.A., contra l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per
utilització privativa o l’aprofitament especial del domini públic municipal, a favor
d’empreses explotadores de serveis de telefonia mòbil, per l’exercici de 2010.
SEGON. EXECUTAR les Sentències números 757 de 2 de juliol de 2015, 622 de 4 de
juny de 2015, 420 de 17 d’abril de 2015, dictades per la Secció Primera de la Sala
Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, recaigudes en
el si del recursos contenciosos administratius 207/2012, interposat per Telefónica Móviles
España, S.A.U, 298/2012, interposat per France Telecom España, S.A. i 305/2012,
interposat per Vodafone España, S.A., respectivament, contra l’ordenança fiscal
reguladora de la taxa per utilització privativa o l’aprofitament especial del domini públic
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municipal, a favor d’empreses explotadores de serveis de telefonia mòbil, per l’exercici de
2012.
TERCER. DEROGAR les Ordenances fiscals reguladores de la taxa per utilització
privativa o l’aprofitament especial del domini públic municipal, a favor d’empreses
explotadores de serveis de telefonia mòbil, per l’exercici de 2010 i 2012.
QUART. NOTIFICAR el present acord al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, per
tal que tingui per complimentat el que s’ordena en les sentències recaigudes i, en
conseqüència, les consideri executades.
CINQUÈ. PUBLICAR la part dispositiva del present acord en el Butlletí Oficial de la
Província.”
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies, Sr. Matas. Hi ha alguna intervenció pe part dels grups municipals? No,
doncs passaríem la seva votació
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), ICVEUiA-E (2 regidors), PSC-CP (2 regidors) i PP (1 regidor), hi voten a favor.
El Grup Municipal de la CUP-PA (2 regidores), s'absté.
10. Contesta de l'Equip de Govern als suggeriments i les preguntes de la sessió
anterior
El Sr. Jordi Matas
Jo tinc una, però ja li he comentat a la senyora Mònica que per motius de salut doncs no li
he pogut respondre i tan ràpid com ho pugui fer, li faré arribar.
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies. Alguna qüestió per part dels membres de Govern. Senyora Folch.
La Sra. Sílvia Folch
Sí, suposo que referent i per complementar la pregunta que li responia al meu company,
era un doble pregunta, entenc també que volia saber el cens, és a dir, si hi havia un cens
d’habitatges turístics. La resposta és que sí que hi ha, que existeix un cens i que en
aquest moment tenim vint-i-quatre habitatges turístics en el Masnou.
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies. Doncs si els sembla passaríem a les preguntes per part dels grups
municipals de l’oposició.
11. Suggeriments i preguntes adreçats a l'Equip de Govern
El Sr. Federico de las Heras
Gràcies, senyor alcalde. Jo tinc una pregunta pendent de contesta. Vaig demanar el
deute que tenia la Generalitat amb aquest Ajuntament i, si no ho he vist bé, jo crec que no
m’ha estat contestada. Crec que m’ho va comentar vostè verbalment, però per escrit o no
ho he vist o se m’ha passat. No sóc conscient de tenir-la.
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I bé, en primer lloc volia fer un suggeriment al senyor alcalde, com acostumo a fer en els
anteriors plens i continuaré fent en aquest i en els propers, recordar-li que hauria de
complir la legalitat. I complir la legalitat vol dir posar la bandera espanyola en el lloc que
pertoca. Jo no dic que estigui enamorat de la bandera espanyola, no li demanem això,
només li demanem, que compleixi la llei. És un tema de legalitat, li demanem doncs que
sigui respectuós amb la legalitat i amb tots els ciutadans i que al més aviat possible
reflexioni sobre aquesta irreflexiva i irracional postura, prengui nota i posi la bandera on li
correspon. Li agrairem el dia que ho faci.
En segon lloc, tenia tres preguntes sobre temes d’aquí de la vila municipals. I una és si té
l’ajuntament previst o té en curs per fer en els propers mesos, no sé si ho he vist en el
PAM, el que és l’ampliació i la millora de les zones d’espai saludables al Masnou,
recorreguts físics. Els que tenim són una mica “pobres”, entre el que són eines per fer
esport, per fer exercici, tant per gent jove com per gent gran. I la pregunta és, una si
pensen millorar els que tenim? I dos, si els pensen ampliar? I si és així quina previsió
tindrien per fer-ho?
Després, tinc una altra pregunta, és igual que l’Ajuntament s’interessa per la gent gran del
municipi, jubilats i altres. Tenim molts jubilats, molts pensionistes que estan dins de les
residències. És clar, la gent que està dins de les residències, podem pensar que és un
hotel, que són turistes, o podem pensar que, en certa manera com és així, són residents
encara que puguin o no estar empadronats, desconec cada cas, dins de la nostra
població. Suposo que hi haurà casuística de tot tipus. Llavors és clar, igual que nosaltres
fem accions sobre la gent gran, tenim casals d’avis, tenim preparació per a la gent que és
resident al Masnou. De la gent que viu a les residències, jo no sé si l’Ajuntament s’ha
plantejat algun dia, està fent o farà, una sèrie d’actuacions amb els avis. M’explico per
què faig aquesta pregunta. Durant vàries ocasions, he fet preguntes quan passes per
residències, els dies que anem aquí a la Casa Benèfica i altres que he anat, doncs
preguntes una mica als avis: com estan?, què es troben?, què necessiten? Són gent que
igual tenen família o no, són del Masnou o no i estan aquí per circumstàncies de la vida. I
és clar, quan surten de les residències, doncs, són gent que es troben en un poble que és
una mica complicat, perquè totes les residències estan en un monticle. No sé si n’hi ha
moltes a peu pla. Tenen dificultats per poder passejar, tenen dificultats per accedir a la
part baixa del poble, que és potser la part més amable per poder fer la passejada amb
una mica de sol.
I bé, jo volia que l’Ajuntament fes una reflexió i em contestés si s’ha plantejat aquest
tema, de fer alguna acció amb aquests veïns que són de la vila. I repeteixo, no sé si estan
empadronats o no, però penso que, com a mínim, tindrien de fer un punt de partida i
pensar-hi, sobre aquest respecte.
Després, tenia una altra pregunta. Avui s’ha aprovat el reglament de les subvencions per
a les associacions. Cada any es fa, cada any es dictaminen les subvencions, però jo no
sé, i pregunto, si tenen previst iniciar un debat sobre la necessitat que haurien de tenir les
associacions o de quina manera es podria fomentar l’autosuficiència econòmica de totes.
I de quina forma aquest Ajuntament podria col·laborar en l’autosuficiència econòmica, al
màxim possible i en la mesura que ho permeti perquè cada cas és diferent, de les
mateixes associacions. M’explico. Jo en aquest poble vaig aterrar laboralment fa molts
anys. He treballat molts anys aquí al municipi i una de les coses que més em van sobtar
en el seu moment, va ser la quantitat d’associacions que, a l’empresa on jo estava, ens
venien a demanar diners. Dic bé, almenys aquesta gent, diners per diverses coses, per
equipaments de béns esportius, etc. I bé, aquesta gent s’espavila per buscar-se quartos
per fer les coses, ja em sembla bé. Hi havia molta inquietud. També tota aquesta gent,
tenen el costum, associacions, de demanar d’una forma o una altra, subvencions
municipals, com és normal. Les hem tingut sempre nosaltres i tots els municipis, que ja
està bé. Ja tenim diners per destinar que reverteixin en projectes de la Generalitat. Però,
jo penso que haurien també de fomentar i de promocionar i d’ajudar a les associacions a
ser autosuficients en la mesura del possible. Avui dia hi ha moltes eines per créixer,
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moltes eines web. L’Ajuntament té una eina potent web que és la pàgina nostra
municipal. Hi ha sistemes de crowdfunding, hi ha sistemes de divulgació, que a vegades
dins del mateix municipi hi ha pot mancar, fins i tot, divulgació entre certes activitats de
petits grups que facin coses i una mica és la reflexió i la pregunta: si s’haurien plantejat
fer alguna actuació per fomentar l’autofinançament de les associacions. I no únicament
que des de la part reactiva nostra com Ajuntament ens dediquem a publicar unes bases i
atorgar uns diners. Això està molt bé, però anar una mica més enllà. Amb això he acabat.
Gràcies.
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies, senyor De las Heras. Senyora González.
La Sra. Mònica González
Gràcies. Bona nit a tothom. Gràcies senyor alcalde. Bé, tenia aquí dues preguntes que
me les han acabat de contestar en el decurs d’avui del Ple i tenia una següent pregunta.
És dintre de les nostres prioritats, del nostre poble, és la creació d’ocupació. I un segment
que es té previst fomentar des de l’Ajuntament és l’explotació de la vessant turística del
nostre poble. Això ja està recollit dintre del Pla d’Actuació Municipal. Llavors, s’ha
esmentat això, que hi ha una sèrie d’actuacions a desenvolupar dintre del PAM, d’aquí
fins el 2019, i jo estaria interessada a saber quines són les accions concretes que s’estan
promovent en aquest sentit: si s’està dissenyant algun pla d’ocupació relacionat amb el
tema turístic?, si s’està pensant en accions concretes, quines accions per facilitar tota la
creació de places hoteleres, que és un dels punts que s’esmenta en el PAM? Bé, ens
sembla que és una molt bona opció per fomentar ocupació dintre del nostre municipi. Una
ocupació que pot abastar persones de totes les edats i, bé, si es tenia previst algun punt
d’aquest tema.
També m’agradaria recordar, a la regidora Meritxell Blanch, que tenim pendent la creació
de la comissió de la violència de gènere, un acord que es va prendre aquí al Ple i que
encara no s’ha comentat, no s’ha esmentat res del tema. M’agradaria saber si es té
present per fer-ho almenys durant aquest any, que és el que nosaltres demanàvem.
D’acord? Gràcies.
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies, senyor Suñé.
El Sr. Ernest Suñé
Sí, alguna, alguna pregunta tenim sí. Al plenari passat vam preguntar sobre la concessió
del bar ubicat a la plaça d’Ocata i la previsió del Govern respecte aquest espai i no hem
rebut cap resposta. Doncs esperarem atents. Vam fer una pregunta, doncs no l’hem
rebuda o en sóc conscient. I demano disculpes d’avançada si ha ja està enviada perquè
llavors ha estat culpa meva que, tal vegada, revisant no ho he vist. Doncs dono per
resposta la pregunta.
En canvi, si hem rebut ja la resposta sobre l’ús de l’herbicida glifosat en els nostres parcs
i jardins, però pel que diu el senyor regidor, sí que s’utilitza, tot i que en una concentració
del 33 % emmascarat en altres productes, però que tampoc no es descarta el seu ús de
forma esporàdica, contràriament al que plantejava el nostre grup en la pregunta i al
suggerir, si recorden, una moció per declarar el Masnou lliure de glifosat.
El nostre grup no desitja l’ús d’aquest herbicida, perillós per a la salut, i per això també
vam encoratjar al govern a presentar una moció per declarar el Masnou lliure de glifosat.
Com sigui que sobre la moció no hem rebut cap informació del Sr. Alfaro, ni si s’està
treballant o si hi ha voluntat política de presentar-la, per evitar més pèrdues de temps en
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un tema que per al nostre Grup és tant important, en aquest acte lliuro al senyor secretari
una moció per declarar el Masnou lliure de glifosat, perquè sigui tractada a la respectiva
comissió i debatuda al plenari vinent. Li deixo aquí senyor secretari. L’entrarem al registre
demà mateix perquè en quedi constància.
També hem rebut resposta escrita a la nostra pregunta sobre la relació del Masnou amb
l’ONG Projecte Home i com podria millorar-se.
Estem molt satisfets de la proposta i creiem que des del Masnou podríem arribar a un
acord per ajudar les persones del Masnou que s’incorporin dins el programa “Projecte
Jove” amb ajuts per al seu finançament.
Els avanço que des del Grup Municipal del PSC del Masnou treballarem en una proposta
que presentarem aquí al plenari, una moció, una proposta per, doncs, finançar el jovent
que amb algun tipus d’addicció participi del programa “Projecte Jove”.
També hem rebut la resposta sobre la recollida comercial, tot i que aquesta ens obre més
interrogants. Manifesta que el Govern ha mantingut reunions amb diverses empreses
consultores i se’ls ha demanat que estudiïn el contracte i formulin propostes. El nostre
Grup volem saber quines són les empreses consultores encomanades, quin és l’import de
l’encàrrec i de quina forma i sota quins criteris han estat escollides aquestes empreses.
També volem expressar el nostre malestar i la més rotunda queixa pels retards que
creiem inacceptables en l’elaboració de les actes dels plenaris municipals. Si no estem
equivocats, i podríem estar equivocats, hi ha pendents cinc actes des del mes de
novembre de l’any passat.
Això suposa una clara limitació de la tasca d’oposició a l’impedir la fiscalització de les
manifestacions públiques del Govern en seu plenària i un seguiment de les respostes
verbals que es donen i que no es poden contrastar amb normalitat o, si més no, com
passava fins la data.
Aquest retard en cap cas pot responsabilitzar-se al personal que s’hi dedica, sinó als
responsables polítics que no hi destinen més personal. Per això els encoratjo, tal com
han respost una pregunta de la Sra. Crespo, en virtut de la potestat d’organització del
Govern a racionalitzar els recursos per garantir, com fins ara passava, que les actes del
mes anterior es puguin corregir i votar al següent mes.
He de dir-li senyor alcalde que, pel que fa al barri del Bell Resguard, les decisions que el
seu Govern està prenent o pretén prendre estan generant una excitació fora de norma i
mantenen aquest barri en plena ebullició. Això també pot ser positiu. Cert és que des de
la campanya electoral ençà s’ha incrementat el nombre de consultes que, des del nostre
Grup, rebem de diverses persones vinculades al barri, fet que ens enorgulleix, així que
redoblarem els nostres esforços per cercar les solucions que satisfacin totes les parts.
En aquest sentit, hem iniciat converses amb el Sr. Planas, regidor d’Urbanisme, per parlar
del Casal des Tres Barris, converses que, de moment, mantenim a la carpeta de “Avança
adequadament” en espera de conèixer el desenvolupament de les mateixes.
Per això, voldríem saber si ja hi ha data per mantenir la reunió amb l’Agència Catalana de
l’Aigua i si ja s’ha contactat amb algun tècnic per dissenyar i quantificar el projecte de
soterrament de la riera de Sistrés, projecte al qual aquest Govern es va comprometre a
estudiar i a dissenyar.
També volem saber quan disposarem del dibuix del projecte del Casal dels Tres barris
amb les fases d’execució, tal com vam comentar a la darrera reunió que vam tenir amb el
senyor Planas.
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Una qüestió que ens ha vingut al barri i que ha aixecat queixes és la no reposició d’una
jardinera que hi havia a prop de la barrera de l’avinguda de Joan Carles I i si ja ha estat ja
identificada la persona que la va malmetre fins al punt de trencar-la del tot.
Pel que fa a les millores previstes al barri, tant la remodelació viària de l’esmentada
avinguda Joan Carles I, que el Govern té prevista, com a l’espai de la pèrgola front la
Casa del Marquès voldríem saber si hi ha cap encàrrec de projecte o obra o cap
compromís vinculant i, si és així, si aquest s’ha fet a un veí del mateix barri vinculat, ara o
fins no fa gaire, a una de les associacions veïnals. Ja els avanço que el nostre Grup va
posar en dubte aquesta informació, però tot i així és va comprometre a fer la pregunta
perquè fos resposta. Moltes gràcies.
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies, senyor Suñé. Continuaríem, senyora Crespo té alguna pregunta?
La Sra. Elena Crespo
Sí, gràcies senyor alcalde. Bona nit a tothom. Jo, una única pregunta al regidor de
Manteniment, el senyor Fàbregas. Voldríem saber, si no ho tenim mal entès, si tenim
actualitzat un pla de millora d’equipaments, general, del poble. I si en aquest document hi
ha la previsió de refer les façanes laterals de l’Edifici Centre, que entenem que en
aquests moments té un estat de degradació, com a mínim, de pintura, no sé si afecten
més enllà de l’estructura, doncs això. Saber si hi ha alguna previsió de millora d’aquestes
façanes laterals. Gràcies.
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies, senyora Crespo. Senyor Fàbregas
El Sr. Màxim Fàbregas
Gràcies, senyor alcalde. Passem còpia de les preguntes al secretari; per tant, només en
llegiré unes quantes.
Es copien literalment les preguntes lliurades al senyor secretari, de les quals el senyor
Màxim Fàbregas només llegeix les números 1, 5, 6, 7 i 10.
1. Avui farà un any, en el Ple del mes d’abril, vàrem traslladar al Govern la queixa d’un veí
del Masnou per l’estat d’abandonament en el qual es trobava la marquesina de l’autobús
situada a la cruïlla del c/ Navarra amb Amadeu I. Ara, des de fa mesos, la marquesina
figura com “desapareguda”.
Pregunto al Govern on és aquesta marquesina i quines són les raons per les quals la
parada esmentada no disposa d’una marquesina? I demano al Govern, com vaig fer fa 10
mesos, que actuï amb la màxima diligència i solucioni el problema al més aviat possible.
He d’aclarir, no obstant això, que he dubtat abans de fer aquesta demanda, ja que, si la
resposta a la mateixa demanda feta fa 10 mesos va ser retirar la marquesina, ara he
pensat que, en no ser-hi, hi havia el perill que el Govern, en resposta a la meva petició,
retiri la parada, cosa que no li agradaria al nostre Grup.
2. En el Ple del mes passat vàrem demanar al Govern que, a l’espera d’una solució
definitiva als problemes que, per als veïns i veïnes de la zona, provoca l’actual situació de
la cruïlla NII-Torrent Umbert, col·loqués miralls que permetin, tant als vianants com als
conductors, veure els vehicles i les persones que s’hi apropen a la cruïlla i, si escau,
senyals de trànsit que alertin del perill de la cruïlla.
En la resposta que se’ns ha facilitat se’ns diu que s’ha passat la demanda a la Comissió
Tècnica de Mobilitat per a l’estudi de la seva viabilitat. Vista la resposta, i considerant que
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la solució provisional no pot ser complexa, instem al govern a que aquesta solució, sigui
quina sigui, estigui executada al més aviat possible.
3. En el ple del mes passat vàrem preguntar al govern la situació dels tres habitatges
públics situats a la plaça del Mercat Vell. També vàrem al govern que ens fes arribar tots
els informes jurídics i tècnics dels quals disposés en relació a la possibilitat de vendre o
llogar els habitatges esmentats. En la seva resposta, el govern ens informa que ja ha
quedat resolt el contenciós que hi havia i que l’objectiu actual és vendre’ls per subhasta,
però no ens ha fet arribar cap dels informes demanats. Reiterem doncs la nostra
demanda, feta al govern el mes passat, de que ens faci arribar els informes sol·licitats.
4. A la pregunta que vàrem fer al govern el mes passat respecte si tenia coneixement
dels problemes que, pel que fa al subministrament d’aigua potable, tenien alguns veïns i
veïnes de l’avinguda Kennedy. També vàrem preguntar per quines havien estat les
gestions que havia realitzar el govern per tal de solucionar aquests problemes. En la seva
resposta el govern reconeix que era coneixedor de la problemàtica i ens diu que està
treballant per solucionar-la. Reiterem la nostra pregunta en el sentit de saber quan va ser
el govern coneixedor de la problemàtica, quines són les gestions que ha fet des d’aquell
moment i quina és la previsió amb la qual treballa pel que fa a la resolució del problema.
5. Dins la campanya sobre civisme a la via pública s’ha posat en marxa una aplicació que
recull les comunicacions de veïns i veïnes de determinades incidències. No obstant, hem
rebut queixes d’alguns veïns i veïnes en el sentit de que, quan intenten enviar alguna
fotografia, l’aplicació es penja. També hem observat que les opcions per agrupar les
incidències, com no podria ser d’una altra manera, no abasten totes les possibilitats, per
la qual cosa creiem adient que, entre les possibles incidències, s’afegeixi l’opció “altres”,
perquè sinó hi ha moltes incidències que no se sap on ubicar-les. Hi hauria d’haver un
petit calaix desastre en el que s’hi poguessin ubicar incidències que els veïns no sabem
en quin dels apartats de l’aplicació col·locar.
6. I relacionat amb aquesta aplicació preguntem al govern per quin és el protocol que se
segueix amb les notificacions rebudes: Qui recull la notificació, quin curs se li dona, i
quina relació es manté amb la persona/es que han fet la notificació.
7. També en diverses ocasions hem denunciat l’estat de la riera d’Alella i hem demanat al
govern municipal quin era l’organisme responsable del seu manteniment. En una de les
respostes rebudes se’m contestà que era el Consell Comarcal i que havia estat requerit
per actuar-hi. Avui, aquest matí per ser més exacte, he vist que persones que
aparentment eren treballadors de l’ajuntament, estaven realitzant tasques de neteja.
Pregunto a l’Ajuntament per quines han estat les actuacions que ha realitzat davant el
Consell Comarcal per exigir la neteja de la Riera, demano còpia escrita dels escrits i/ o
correus electrònics adreçats al Consell Comarcal en aquest sentit i pregunto al govern si,
efectivament, les persones que avui netejaven la riera i la maquinària que utilitzaven era
municipal i, si la resposta és sí, per quina raó se’ls ha encarregat aquesta tasca que no
els correspon i per la qual, l’Ajuntament del Masnou paga al Consell Comarcal, si no estic
equivocat.
Pregunto al govern també, pel nombre de persones que han intervingut, per la maquinària
utilitzada, pel nombre d’hores emprades i pel valor aproximat, desglossat per conceptes,
d’aquesta intervenció, per si escau reclamar al Consell Comarcal alguna quantitat.
8. En el Ple del mes passat, el govern va reconèixer la seva errada pel que respecta a
l’aprovació de la modificació de la taxa per estacionament de vehicles de tracció
mecànica en terrenys d’ús públic local (zona blava). Una modificació que feia que, des de
l’1 de gener, al Masnou fos igual d’econòmic estacionar en zona blava durant 70 minuts
que fer-ho durant 60 i que, a més, fos més econòmic estacionar en zona blava durant 65
minuts (0,65 €) que fer-ho durant 60 (0,75 €). Avui, dos mesos després de la seva
entrada en vigor, la taxa no ha estat encara modificada.
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En la seva resposta a la meva pregunta feta el mes passat, el regidor responsable en
respon que tan aviat com es disposi dels estudis i dels informes pertinents es procedirà a
incloure a l’ordre del dia del Ple la proposta de modificació: La meva pregunta avui és la
següent: Quant temps haurem d’esperar, en la seva opinió, perquè l’errada sigui
corregida. Quin és el motiu de l’endarreriment en la correcció?
I reitero la pregunta que vaig fer el mes passat i que no se m’ha contestat encara: Quines
són les tarifes que s’estan pagant actualment per les places d’aparcament en zona blava?
9. Fa tres mesos que estem a l’espera que se’ns faciliti la relació dels incidents que, pel
que respecta al servei esmentat, han provocat talls en el subministrament d’aigua potable
d’una durada superior a les 4 hores en els darrers 4 anys. Per tercera vegada tornem a
reclamar que se’ns informi de quantes i quines han estat les reclamacions rebudes per
escrit, tant per l’Ajuntament com per l’empresa concessionària, relacionades amb aquest
tema en el mateix període i que se’ns faci arribar còpia de les mateixes.
10. El mes passat vaig preguntar l’alcalde si havia donat resposta a totes les demandes
rebudes en relació al PAM. En la seva resposta l’alcalde va afirmar que ho havia fet en
tots els casos, excepte en un. Demanem una còpia de la demanda en qüestió i
preguntem a l’alcalde si ja ha respost a la mateixa i, en el cas que no ho hagi fet, voldríem
saber quina és la raó que ha motivat aquest retard en la mateixa.
11. En el mes de juliol de 2015, vaig esmentar que a diferents fòrums del Masnou
s’havien fet ressò de l’estat de les plantacions que es van realitzar al Parc Vallmora en un
programa conjunt entre l’Ajuntament i les escoles del nostre municipi. Vàrem demanar al
govern un informe exhaustiu que analitzés l’estat de les diferents espècies que s’hi van
plantar, que posés de manifest les raons per les quals una part important de les mateixes
ja eren mortes i que, si escau, plantegés les possibles responsabilitats a demanar per la
situació actual d’aquestes plantacions. No ens consta haver rebut resposta a aquest
pregunta, raó per la qual avui la reiterem.
12. En el ple del mes d’octubre de 2015, i en relació als expedients de protecció de la
legalitat urbanística a l’Entitat SOCNUM per actuacions realitzades a la finca de la seva
propietat vaig demanar al govern un informe tècnic i un jurídic en els quals es fessin
constar tots i cadascun dels requeriments efectuats, quines havien estat les actuacions
realitzades per l’Entitat en resposta als esmentats requeriments i, quin era el parer dels
serveis tècnics i jurídics de l’Ajuntament respecte del grau de compliment per part de
l’Entitat per a cadascun dels requeriments efectuats. No em consta haver rebut resposta
a aquest pregunta, raó per la qual avui la reitero.
13. En els dos mesos anteriors he adreçat preguntes i he fet propostes al govern
relacionades amb els grafits. He tingut coneixement que, en aquest mes de febrer, els
grafiters han actuat en el recinte de Manteniment i han pintat algun dels camions situats
al recinte. Voldria demanar al govern quines són les incidències que, pel que fa als
grafits, s’han detectat en els darrers tres mesos i quines d’elles han afectat béns i
equipaments públics. També voldríem saber si s’han efectuat denúncies al respecte i, en
cas afirmatiu, quantes i per quina raó.
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies, senyor Fàbregas. Continuem, senyora Miras.
La Sra. Sandra Miras
Sí, nosaltres tenim algunes preguntes que arran de la moció del Grup Municipal de C's
per canviar la ubicació de certes activitats lúdiques a la zona d'Ocata, aprovada al Ple de
l'Ajuntament, en data 15 d'octubre de 2015, on deia que l'Ajuntament estudiaria el canvi
d’ubicació de les activitats lúdiques de Festa Major, revetlles i la resta de festes joves que
s’organitzen regularment al sector de Voramar I, preveient entre altres ubicacions el
44

Acta del Ple de l'Ajuntament del Masnou

Sessió núm. PLE2016000002

18 de febrer de 2016

sector de Voramar II, i que es comunicaria aquest acord les entitats de joves i en especial
a totes aquelles implicades en l’organització d’aquests esdeveniments, la nostra pregunta
és si ja s'ha decidit el canvi d'ubicació de les activitats que es feien a la Nimfa i en cas de
que així sigui, si ja s'ha avisat a les entitats que formen part de l’organització.
Teníem una altra pregunta, en motiu de l'aturada de les obres del Parc Vallmora, voldríem
que ens expliqués com està actualment la situació d'aquestes obres.
L’altra pregunta era que el passat 9 febrer 2016 el diari El Punt Avui es va fer ressò d'una
notícia que deia que: “El Masnou reclamava tres autobusos a una empresa”, i voldríem
que ens expliquessin aquests fets que va publicar el diari el Punt.
I l’última pregunta és que fa uns quants dies, vaig anar a veure la regidora Meritxell
Blanch, li vaig preguntar sobre el tema que nosaltres preguntem sempre cada any.
Estiguem aquí, estiguem allà, sempre he preguntat pel tema de les línies de P3. Li vam
preguntar i no volem ser alarmistes, el que ens va dir no ho posem en dubte, ens ho hem
cregut de veritat, però ens han arribat veus de supressió de dues línies de P3 al Masnou.
Llavors, com sabeu que aquest Ajuntament té la moció aprovada al març amb el
compromís (que no dubto per part d’aquest Ajuntament) de defensar el manteniment de la
oferta educativa al municipi. Vaig anar al despatx i em va assegurar que aquest
compromís era ferm, nosaltres ja li dic que cada any insistim en aquest tema i la nostra
pregunta i si ens pot respondre si a vostè li han arribat, també, veus. Si sap alguna cosa?
Si des del dia que vam parlar hi ha hagut algun canvi al respecte.
I ja estem. Gràcies.
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies. Per part de Ciutadans.
El Sr. Joan Fontcuberta
Bona nit, senyor alcalde, bona nit a tothom. Bé, nosaltres volem felicitar la Policia Local
del poble, per la bona actuació i la detenció del presumpte agressor que teníem aquí al
nostre poble. Volem fer estendre aquesta felicitació també a la regidora. Aquest és un
tema i el segon tema és que em sembla que la marquesina que fa falta en els autobusos
està junt amb la bandera espanyola a la tintoreria. Res més, moltes gràcies.
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies. Sra. Parodi. Ho investigarem...
La Sra. Stella Parodi
Gràcies, senyor alcalde. Bona nit. Bé, jo només tenia una pregunta; però, com sempre,
tinc desavantatges de ser l’última, és sobre la moció que vàrem presentar i que es va
aprovar, referent al canvi d’ubicació de les festes i dels concerts, si ja s’havien reunit amb
les associacions i si ja tenien alguna ubicació i definida. Gràcies.
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies. Senyor Avilés
El Sr. Francisco Avilés
Sí, gràcies. La primera a veure si poden fer una mica de cas i traiem el retrat d’Artur Mas
que ja no és president, bé, em sembla que segueix sent president en l’ombra, encara té el
despatx allà muntat, encara segueix manant, va a les inauguracions, però jo crec que
aquí ja no li toca estar, ja l’hem aguantat més temps del que toca i no crec que sigui molt
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difícil, ja no dic portar-lo en aquest lloc on desapareixen les coses, tampoc cal, però sí
retirar-lo, si el poden posar a qualsevol despatx de vostès mateixos.
En relació amb l’oficina local d’habitatge ens agradaria que ens poguessin donar dades
del 2015, en relació amb les intermediacions realitzades o serveis realitzats en el municipi
en intervencions d’habitatges de tercers, com resoldre preguntes de persones
interessades, és fi, totes les activitats que ha realitzat durant aquest any 2015 l’oficina
local d’habitatge i que es valorin políticament el seu grau de satisfacció respecte la
mateixa.
Respecte als clubs de fumadors o clubs de cànnabis, en el proper plenari o si no el
proper, d’aquí poc començarem a treballar l’ordenança que ja se’ns ha fet arribar, ens
agradaria saber, bé jo he preguntat però no hem rebut la resposta encara, sobre si
l’Ajuntament quins són els clubs que actualment té constància la seva existència per la
via reglamentària, amb la llicència pertinent i si té coneixement d’altres que puguin fer una
activitat semblant però que no disposin de la llicència.
Abans, també s’hi ha referit el meu company el Màxim, en relació amb l’aplicació del
Masnou net. Ens agradaria saber quin nombre de descàrregues ha tingut fins ara? També
volíem saber si com que diu que un cop registrada la seva queixa o la seva intervenció en
aquesta APP, quan diu registrada, és un registre d’entrada normal de l’Ajuntament? Si és
així ens agradaria saber si aquests registres que es fan també es comunicaran a la resta
de grups municipals a l’hora de pujar a la Intranet allò del registre d’entrada, que ara serà
quinzenal o... De l’app, quan algú fa una actuació es diu a l’app que es registra, un cop
registrat es fa el seguiment. Registre significa registre d’entrada o és un altre tipus de
registre. És un altre tipus de registre, val. El que sí que ens agradaria saber és que els
que no formem part de l’Equip de Govern tinguem també accés al registre de les queixes
per tal de fer-ne una valoració i un seguiment, com fins ara, però com tenim accés al
Registre general i, per tant, entenem que hauríem de tenir també accés a les queixes que
es fan a través d’aquesta app. Ho dic per facilitar la transparència i la tasca de tots,
perquè podem aportar la nostra experiència, els nostres coneixements per resoldre totes
aquestes qüestions, moltes de les quals, tot i que no sé si s’ha fet ja moltes queixes o no,
però deuen ser doncs amb el tema del municipi, realment és bastant irregular. Hi ha
determinats carrers que ara estan prenent com a costum doncs que no funcioni gaire bé
l’enllumenat i ens agradaria saber quin és el pla de xoc, o quines són les properes
actuacions que té previst fer, sobretot, l’Àrea de Manteniment per intentar que això no
passi, perquè cada cop són més els carrers que, com a mínim, tenen una manca
d’il·luminació que en alguns casos és fins i tot preocupant.
D’altra banda, volia comentar que en un restaurant del municipi que està ubicat a la
Nacional II, en el qual l’Ajuntament ha hagut de fer una actuació, perquè s’ha enfonsat
una part de la vorera. S’ha obert tota la vorera impedint que aquesta entitat d’hostaleria
pogués, lògicament, posar la seva terrassa allà, però és que es veu que les explicacions
que em donen, si són certes, home, no són agradables d’haver de denunciar. Resulta que
part de la intervenció un cop oberta la rasa a la vorera, és que part de la intervenció l’ha
de fer un veí, perquè part del problema no és municipal, sinó que és un veí, per tant l’ha
d’arreglar i pagar el veí. I el que ha fet l’Ajuntament és obrir primer la rasa, impedint que
aquest legítim restaurador pugui fer ús de la seva terrassa i, un cop coberta la rasa, parlar
amb el veí perquè ho arregli. Donant-li uns dies, que van passant i no ho arregla i el
problema, doncs, amb aquest veí perquè ho arregli i el que fan i han provocat és que hi
hagi un restaurador que no pugui fer ús de la seva terrassa a part que incomoda bastant
que els clients puguin entrar fins i tot al seu restaurant.
És clar, jo no sé si realment és això. Si realment és això, si realment s’ha iniciat l’obra
sense tenir el compromís per escrit del veí conforme anava també a arreglar el que li
corresponia a ell i, un cop oberts, no s’ha pogut localitzar aquest veí. Home, els diria que
aquesta actuació ja anem tard, però que a partir d’ara, si han de fer actuacions
semblants, vagin abans amb el compromís del veí que ho farà, dia, hora perquè les
molèsties siguin les menys possibles. Ja no només perquè hi ha un restaurador que no
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pot posar la seva terrassa, sinó perquè està ocupat gran part de la vorera del municipi i,
per tant, hi ha un gran inconvenient també per l’usuari de carrer. Per tant, demanaria una
explicació de com s’ha portat a terme tota aquesta actuació? Com s’està portant a terme?
Perquè a dia d’avui encara continua i, doncs, que ens donin una explicació i si hem donat
algun tipus de solució al restaurador per tal de “compensar” el mal que se li està fent.
Abans també hem parlat, per altres qüestions, de la figura del directiu, que l’han regulat...
Recentment s’ha publicat l’oferta pública, doncs, que hi ha un càrrec de directiu que surt i
se li demana, dintre de les qualificacions la de llicenciat, però no especifica quin tipus de
llicenciatura es vol. Jo no sé si, és clar, com que aquí a la casa o fora de la casa, la
política es parla com si aquesta plaça ja estigués dirigida, ja tingués nom, ja tingués noms
i cognoms. És a dir, com si el guanyador ja el poguéssim saber, jo no crec no, però bé, ja
veurem. Doncs ens fa pensar que només es demani una llicenciatura, lògicament la
categoria és normal, però una llicenciatura tan específica com s’ha fet en altres
convocatòries d’aquest municipi. Pots demanar determinats perfils per dirigir
determinades àrees o per ocupar determinats càrrecs es demana una llicenciatura, però
no qualsevol llicenciatura, són més o menys per poder aprofitar aquell càrrec. Però aquí
ens sobta que només es demana una llicenciatura, sense demanar, doncs, que per ser un
gerent del municipi, doncs, potser una llicenciatura en arqueologia, doncs, potser no en
podríem treure gran profit, nosaltres, com a municipi. És a dir, jo crec que podríem haver
acotat més el tema de la llicenciatura, i espero i desitjo que no sigui perquè, com se sent,
doncs, aquesta plaça ha d’anar dirigida cap a un determinat perfil molt específic i que
està prevista perquè sigui així, esperem que no sigui així.
I, després, també voldríem demanar a veure si és possible, també dintre de la carpeta del
regidor, mirar de penjar els projectes executius de determinades obres que es vagin
revisant o que estiguin aprovats i s’hagin de realitzar perquè en un moment donat
puguem tenir una consulta més àgil, perquè sempre són documents molts voluminosos,
que s’hi ha de demanar en paper, doncs, són bastant carregosos i no estaria de més
poder-les tenir penjats per tal de consultar-los amb més facilitat. Gràcies.
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies. Per tant, ara passaríem si hi ha respostes en aquest plenari per part del
Govern?, per aquesta banda hi ha alguna resposta? No. Per aquest costat, Sr. Matas o
Sra. Blanch?
El Sr. Jaume Matas
Sí, per dir el deute de l’Ajuntament a 31 del 12 del 2015: 1.390.212,44 €. A 31 de gener
de 2016 és 1.191.733,55.
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies. Alguna resposta més, Sra. Blanch.
La Sra. Blanch
En resposta al Patit Socialista, si que tenim previst la comissió de violència de gènere, tal
com vam acordar; però recordo que primer estem acabant de tancar el PIM i després, a
posteriori, farem la comissió i també la redacció del reglament, que també vam acordar
en ple.
I pel que fa a la CUP, respondre que no sabem res, que per a nosaltres no ha canviat
absolutament res d’ençà que vam parlar amb vosaltres; per tant, continuem amb 10
línies, tal com vam acordar a Serveis Territorials.
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies. Sra. Folch
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La Sra. Sílvia Folch
Per respondre al Sr. Suñé. No d’altra manera, sinó disculpar-me per l’endarreriment que
en aquests moments hi ha a l’hora de penjar les actes i, per tant, que es puguin aprovar.
És cert que tenim un endarreriment quantiós en les actes que tenim penjades, intentarem
posar-hi remei, malgrat que vull avançar-li que estem treballant en un altre projecte, a
través de l’administració electrònica, per intentar posar les vídeo-actes, això ens facilitarà
tenir millor el personal organitzat i no haver-hi de dedicar tant de temps, perquè val la
pena recordar també que en aquest consistori no es fa un resum de l’acte sinó que és
una transcripció literal, i això fa que sigui, a vegades, tan dificultós en plens tan llargs com
nosaltres fem. De tota manera, intentarem posar-hi remei i que sàpiguen que estem ja
treballant cap a les vídeo-actes.
I al meu company Sr. Fontcoberta, agrair-li les seves paraules, dir-li que nosaltres hem
fet, l’alcalde i jo mateixa, vam fer extensibles també en nom del consistori, ens vam
avançar una miqueta a aquesta tasca que ha fet la nostra policia local. Gràcies
El Sr. Jaume Oliveras
Sra. Condeminas.
La Sra. Noemí Condeminas
Sí. Al Sr. De las Heras, el tema de residències i gent gran sí que se n’han fet algunes i
se’n preveuen d’altres. Ja li faré arribar una mica més detallat. I amb el tema de
l’autosuficiència i les associacions, igualment li respondré correctament i àmpliament,
però sí dir-li que ja n’hi ha moltes que són autosuficients, sobretot, per exemple, en
l’àmbit esportiu déu n’hi do les que hi ha i en altres àmbits, i sí que aquest Ajuntament ha
fet i seguirà fent, bastants cursos de formació, tant de formació fiscal, com de formació
d’autosuficiència, com de com organitzar-se, titulacions requerides, noves lleis que els
afecten, i, per tant, bé, s’agraeix la seva reflexió, vull dir que s’està fent i que continuarem
fent-ho. Gràcies
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies. Sr. Fàbregas
El Sr. Joaquim Fàbregas
Per donar resposta a una pregunta efectuada pel Sr. Màxim Fàbregas en relació amb
l’actuació que s’està fent a la riera d’Alella. Ha comentat ell que la competència sembla
que és del Consell Comarcal. No, la competència és de l’ACA, el que passa que sovint
l’ACA delega en els consells comarcals per a actuacions puntuals de neteja. Ens vam
posar en contacte amb el Consell Comarcal, el qual ens va anunciar que properament no
tenien prevista cap neteja a cap de les dues rieres més importants del Masnou, vam
adreçar una carta a l’ACA en la qual ens van respondre que enviarien la inspectora de la
zona però, bé, que descartéssim cap neteja per part d’ella i, tenint en compte que la part
central de la riera s’havien produït diverses illes importants que cada cop tenien més
canyes, parlant i analitzant el tema vam decidir fer una actuació puntual de segar la part
central d’aquesta que hi ha a les illes, aquestes que es generen tant a les rieres d’Alella
com de Teià, amb la finalitat que si que quan comenci la primavera tinguéssim la mala
sort que hi hagués una gran tomba d’aigua, aquestes canyes no vagin flotant fins a
l’embocadura d’abans de sortir a la platja i allà fessin de pressa i acabessin saltant per
sobre de la carretera N-II, amb el perill que això podria suposar per als possibles
conductors. L’actuació és, diguem-ne, podríem dir, quirúrgica amb l’objectiu aquest
d’evitar que en cas de fortes rierades, ja estem finalitzant l’hivern, la primavera no és
l’època que hi ha més pluges més fortes, però de tan en tan hi ha precipitacions molt
abundants i en curt termini de temps, i, per tant, pensàvem que amb l’objectiu d’evitar
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riscos i tenir que, al cap i a la fi, probablement, bé, no és competència de l’Ajuntament
netejar-ho, però si afecta ciutadans és possible que siguin ciutadans masnovins, doncs
val la pena prendre precaucions davant aquestes possibles torrentades.
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies. I si em permeten a mi alguna resposta i algun comentari per acabar
aquest bloc.
Respecte a la pregunta recorrent del Sr. De las Heras, doncs a una pregunta recorrent
una resposta recorrent i, per tant, continuarem la reflexió.
Vull comentar-li a la Sra. Miras que de la mateixa maner que ahir vam informar en la
Junta de Portaveus i avui hem aprovat per Junta de govern la recensió del contracte de
les obres del Parc Vallmora, un cop fet aquest tema, evidentment, els mantindrem
informats de la situació del projecte i els mantindrem, a tots els grups municipals, amb la
màxima informació per fer el seguiment d’aquest procés de realització d’aquestes obres
del Parc Vallmora.
També contestant molt breument la senyora Miras i la senyora Parodi, respecte a les
activitats lúdiques dels joves, s’està treballant des de diferents regidories per, amb els
diferents col·lectius joves, hem parlat amb alguns d’ells, s’està treballant amb diferents
propostes, però en aquests moments no podem avançar res. I de moment així que
tinguem diferents propostes, evidentment, els informarem perquè estem treballant per
trobar una solució que ens permeti afrontar el tema de les festes lúdiques de gent jove en
el municipi.
I, respecte al tema de les descàrregues del tema del Masnou net, vull dir-los que a
mitjans d’aquesta setmana, que portem uns quinze dies, estem sobre el centenar de
missatges rebuts per part de ciutadans, de queixes rebudes d’incidències a la via pública i
esperem que quan portem un mes puguem oferir una estadística, que els la farem arribar,
però, evidentment, el que donarem serà una estadística sobre les incidències perquè
tinguem tots plegats una visió de conjunt, quines són les incidències que fa arribar la
ciutadania.
I la resta de respostes les donarem oportunament en el proper Ple i les respostes escrites
també es faran per escrit.
Si els sembla, a partir d’alguna petició que hi ha hagut, si no els importa, faríem un petit
recés de 5 minuts. Estan d’acord? Hi ha algun regidor convalescent. Donem 5 minuts i
reprenem l’apartat de les mocions.
En aquest punt de l’ordre del dia, sent les 22.35 h, s’absenta el Sr. Jordi Matas
Claramunt.
El Sr. Jaume Oliveras
Sra. Folch, si us plau. Si els sembla, reprendríem el Ple. Entrem en l’apartat de les
mocions. Punt número 2, que és la moció presentada pel grup Socialista, el punt número
12, perdó. Té la paraula el Sr. Suñé
12. Moció presentada pel Grup Municipal del PSC-CP per formar part de la primera
corona del transport públic i sumar-nos al projecte T-Mobilitat de la Generalitat de
Catalunya i altres millores al transport urbà del Masnou
El senyor Ernest Suñé Nicolás llegeix la moció següent:
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Aquesta moció s’ha presentat a l’empara del que diuen els articles 38 i 39 del ROM, no
ha passat per Comissió Informativa i no s’ha sotmès a examen de Secretaria ni
Intervenció.
“El Masnou pateix un greuge històric des del moment en què es van definir les corones o
zones tarifàries del transport públic, ja que municipis tant o més allunyats de la ciutat de
Barcelona com El Prat de Llobregat, Sant Joan d’Espí i Montcada i Reixach pertanyen a
la zona 1 mentre que la nostra Vila pertany a la zona 2.
La millora de la nostra mobilitat i la nostra integració a la zona 1 del transport públic és un
tema prioritari i cabdal; s’ha d’exigir una solució perquè és un element que repercuteix
negativament en la despesa dels nostres veïns i veïnes, majoritàriament per anar a
treballar.
Si tenim present que el Servei de Transport Públic del Masnou, tot i ser de caràcter
obligatori, no dona el servei de qualitat que necessita la ciutadania ni tant sols afegint-hi
les línies interurbanes.
La dimensió de la nostra Vila i especialment les característiques geogràfiques, fan que el
transport públic urbà sigui especialment necessari per a les persones grans i/o amb
diversitats funcionals, especialment per a desplaçaments entre els nostres equipaments
públics o les estacions de RENFE.
Els barris més allunyats o amb forts desnivells, com ara Maricel o Santa Madrona,
esperen millores en la xarxa urbana pel que fa a nous recorreguts, millors horaris,
increment de la freqüència i major nombre de marquesines d’espera en les parades,
elements que també caldrà millorar a la resta de barris.
Si bé és cert què el canvi de gestor en l’autobús urbà augura una previsible millora el
servei la realitat és que la limitació de línies, la excessiva cadència de pas per parada i la
limitació d’aquestes el fa encara insuficient per la creixent demanda del servei de
transport públic.
La situació de crisi econòmica i financera que ha patit la Generalitat de Catalunya aquests
darrers anys, així com la situació de transitorietat dels diferents governs, ha fet què molts
projectes de millora vinculats a la mobilitat del maresme hagin quedat totalment aturats.
En aquests moments, des del Govern de la Generalitat s’està treballant amb el projecte
de la “T-Mobilitat”, un nou projecte que proposa nous mecanismes més àgils i moderns
d’accés als diferents serveis del transport públic, el qual està previst que entri en
funcionament al llarg d’aquest any 2016.
Aquest projecte significarà l’adequació de moltes disfuncions en la concepció de la
zonificació i tarifació. Serà sense dubte una gran oportunitat perquè des del Masnou es
faci arribar les nostres inquietuds i les nostres propostes als diferents òrgans de decisió:
Govern de la Generalitat de Catalunya, Autoritat del Transport Metropolità (ATM),
Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) i Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB).
Per tot això, proposem al Ple els següents ACORDS:
1) Incrementar freqüència de pas i el nombre de parades així com el servei tots els
caps de setmana.
2) Garantir el funcionament de l’accessibilitat de tots els busos en servei.
3) Garantir la connexió entre tots els equipaments municipals amb el servei
d’autobusos urbans.
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4) Estudiar la possibilitat de millorar la nostra xarxa urbana amb llançadores entre
Maricel i Santa Madrona i les parades de RENFE.
5) Sol·licitar, per part de l’alcaldia, una reunió amb el conseller de Territori i
Sostenibilitat, i amb els responsables de l’ATM, i TMB, per tal de rebre informació
directa del projecte T-Mobilitat, la seva implantació i l’afectació al nostre municipi,
així com traslladar-los-hi les propostes de:
a. Proposta de que el Masnou passi a formar part de la zona 1 tarifària.
b. Demanar que la nostra vila sigui inclosa en el projecte T-Mobilitat des de la
seva posada en marxa, prevista inicialment aquest any.
6) Fer difusió d’aquests acords entre les Entitats, Associacions i veïns mitjançant la
revista “El Masnou Viu”, la pàgina web municipal i altres mitjans que es cregui
adients per tal de demanar la seva col·laboració i complicitat per portar a terme els
objectius exposats.
7) Comunicar aquests acords al Conseller de Territori i Sostenibilitat, a l’ATM, a TMB
i a l’AMB.”
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies, Sr. Suñé. Hi ha esmenes presentades. Hi ha una esmena de la CUP i una
esmena dels grups de Govern. Faríem una breu explicació de les esmenes, passaríem a
votar les esmenes i després faríem el posicionament sobre la moció. L’esmena de la
CUP, Sra. Miras
La Sra. Sandra Miras
Nosaltres proposàvem retirar el cinquè acord.
El Sr. Jaume Oliveras
D’acord. Senyor Suñé.
El Sr. Ernest Suñé
Nosaltres no acceptem la retirada i volíem fer un matís, aprofitar per fer un comentari.
Avui hem votat el nou ROM, el nou ROM, arran d’una proposta d’aquest Grup, estableix
que no s’acceptaran esmenes a la totalitat i, per tant, si el ponent no les accepta, no les
haurem de votar. Per a nosaltres, això és una esmena a la totalitat, no és una proposta
que digui esmena a la totalitat, és canviar el sentit de la moció que es presenta, una sola
coma pot suposar una esmena a la totalitat i, per aclarir el que per a nosaltres ara
defensarem el que significa una esmena a la totalitat: canviar el sentit d’una moció és una
esmena a la totalitat. Això que ha fet les CUP és una esmena a la totalitat, atès que la
retirada del punt 5 deixa completament sense sentit l’esmena que el nostre Grup ha
presentat i, per aquest motiu, diem que no a l’esmena i hem aprofitat per fer aquest
aclariment. Moltes gràcies
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies, Sr. Suñé. Passaríem a l’esmena del Govern i les votaríem, no? La vol
explicar, breument, Sr. Fàbregas?
El Sr. Joaquim Fàbregas
Sí, gràcies, senyor alcalde. Primer en relació amb l’esmena presentada per la CUP,
malgrat discrepar de la intervenció que ha dit el Sr. Suñé, quan ha dit que la seva esmena
és una esmena a la totalitat, sí que canvia substancialment la moció. Nosaltres creiem,
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sincerament, que demanar una reunió amb el conseller corresponent o amb qui delegui el
conseller...
El Sr. Jaume Oliveras
Sr. Joaquim Fàbregas, cenyeixi’s a l’esmena presentada pel Govern i després ja farem
l’explicació global de tot.
El Sr. Joaquim Fàbregas
D’acord. El Govern proposa substituir els quatre primers acords per un únic acord:
“Primer.- Demanar al govern municipal que en el termini màxim de 4 mesos elabori els
estudis necessaris per avaluar les possibles millores del servei de transport urbà al
Masnou que es relacionen a continuació:






Incrementar la freqüència de pas i el nombre de parades
Donar servei tots els dies festius de l’any
Possible implantació de llançadores que connectin el Masnou Alt i Santa Madrona
amb les estacions del Masnou i Ocata
Millores d’accessibilitat dels vehicles i de les parades
Anàlisi de l’accés als diferents servei municipals amb el servi de transport urbà”

El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies. Sr. Suñé, en relació amb aquesta esmena.
El Sr. Ernest Suñé
Moltes gràcies, senyor alcalde. A diferència del que he dit anteriorment, l’esmena que
presenta el Govern per boca del senyor Quim Fàbregas, regidor de Mobilitat, condiciona
allò que nosaltres pretenem fer a un estudi. No trobem correcte perquè és un forma
concreta de quantificar el que estem dient. Tampoc no pretenem que allò que diem es
faci si no hi ha possibilitat. Veiem bé la moció, no creiem que canviï el sentit de la moció,
es dóna un termini suficient per fer l’estudi; per tant, el compromís del Govern d’anar cap
a la línia que pretén el Grup Socialista estaríem d’acord i, per tant, acceptem l’esmena
que el Sr. Quim Fàbregas ha proposat a la moció del Parit Socialista.
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies, Sr. Suñé. Per tant, si els sembla, abans de passar a la intervenció dels
grups municipals per la moció votaríem l’esmena. Li sembla bé? Votaríem l’esmena de la
CUP
El president sotmet a votació l’esmena presentada pel Grup Municipal de la CUP-PA
Resultat: Queda rebutjada per 18 vots en contra i 2 vots a favor.
Votació:
El Grup Municipal de la CUP-PA (2 regidores) hi vota a favor.
Els grups municipals d’ERC-AM-MES (6 regidors), CiU (4 regidors), C’s (3 regidors), ICVEUiA-E (2 regidors), PSC-CP (2 regidors) i PP (1 regidor) hi voten a favor.
La moció amb les esmenes incorporades dels grups municipals d’ERC-AM-MES i CiU
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.
“El Masnou pateix un greuge històric des del moment en què es van definir les corones o
zones tarifàries del transport públic, ja que municipis tant o més allunyats de la ciutat de
Barcelona com El Prat de Llobregat, Sant Joan d’Espí i Montcada i Reixach pertanyen a
la zona 1 mentre que la nostra Vila pertany a la zona 2.
La millora de la nostra mobilitat i la nostra integració a la zona 1 del transport públic és un
tema prioritari i cabdal; s’ha d’exigir una solució perquè és un element que repercuteix
negativament en la despesa dels nostres veïns i veïnes, majoritàriament per anar a
treballar.
Si tenim present que el Servei de Transport Públic del Masnou, tot i ser de caràcter
obligatori, no dona el servei de qualitat que necessita la ciutadania ni tant sols afegint-hi
les línies interurbanes.
La dimensió de la nostra Vila i especialment les característiques geogràfiques, fan que el
transport públic urbà sigui especialment necessari per a les persones grans i/o amb
diversitats funcionals, especialment per a desplaçaments entre els nostres equipaments
públics o les estacions de RENFE.
Els barris més allunyats o amb forts desnivells, com ara Maricel o Santa Madrona,
esperen millores en la xarxa urbana pel que fa a nous recorreguts, millors horaris,
increment de la freqüència i major nombre de marquesines d’espera en les parades,
elements que també caldrà millorar a la resta de barris.
Si bé és cert què el canvi de gestor en l’autobús urbà augura una previsible millora el
servei la realitat és que la limitació de línies, la excessiva cadència de pas per parada i la
limitació d’aquestes el fa encara insuficient per la creixent demanda del servei de
transport públic.
La situació de crisi econòmica i financera que ha patit la Generalitat de Catalunya aquests
darrers anys, així com la situació de transitorietat dels diferents governs, ha fet què molts
projectes de millora vinculats a la mobilitat del maresme hagin quedat totalment aturats.
En aquests moments, des del Govern de la Generalitat s’està treballant amb el projecte
de la “T-Mobilitat”, un nou projecte que proposa nous mecanismes més àgils i moderns
d’accés als diferents serveis del transport públic, el qual està previst que entri en
funcionament al llarg d’aquest any 2016.
Aquest projecte significarà l’adequació de moltes disfuncions en la concepció de la
zonificació i tarifació. Serà sense dubte una gran oportunitat perquè des del Masnou es
faci arribar les nostres inquietuds i les nostres propostes als diferents òrgans de decisió:
Govern de la Generalitat de Catalunya, Autoritat del Transport Metropolità (ATM),
Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) i Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB).
Per tot això, proposem al Ple els següents ACORDS:
Primer.- Demanar al govern municipal que en el termini màxim de 4 mesos elabori els
estudis necessaris per avaluar les possibles millores del servei de transport urbà al
Masnou que es relacionen a continuació:





Incrementar la freqüència de pas i el nombre de parades
Donar servei tots els dies festius de l’any
Possible implantacions de llaçadores que connectin el Masnou Alt i Santa Madrona
amb les estacions del Masnou i Ocata
Millores d’accessibilitat dels vehicles i de les parades
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Anàlisi de l’accés als diferents servei municipals amb el servi de transport urbà

Segon.- Sol·licitar, per part de l’alcaldia, una reunió amb el conseller de Territori i
Sostenibilitat, i amb els responsables de l’ATM, i TMB, per tal de rebre informació directa
del projecte T-Mobilitat, la seva implantació i l’afectació al nostre municipi, així com
traslladar-los-hi les propostes de:
a. Proposta de que el Masnou passi a formar part de la zona 1 tarifària.
b. Demanar que la nostra vila sigui inclosa en el projecte T-Mobilitat des de la
seva posada en marxa, prevista inicialment aquest any.
Tercer.- Fer difusió d’aquests acords entre les Entitats, Associacions i veïns mitjançant la
revista “El Masnou Viu”, la pàgina web municipal i altres mitjans que es cregui adients per
tal de demanar la seva col·laboració i complicitat per portar a terme els objectius
exposats.
Quart.- Comunicar aquests acords al Conseller de Territori i Sostenibilitat, a l’ATM, a
TMB i a l’AMB.”
El Sr. Jaume Oliveras
Abans de votar la moció presentada pel Grup Socialista amb l’esmena incorporada,
donaríem possibilitat d’intervenir els diferents grups municipals. El Sr. Federico no intervé,
el Sr. Màxim Fàbregas tampoc. La CUP? Sí
La Sra. Sandra Miras
Nosaltres, contràriament a aquesta esmena que havíem presentat de suprimir el punt 5,
sí que ens sembla que la moció amb aquest punt suprimit tenia sentit i ens semblava
perquè parlàvem d’incrementar el punt 1: la freqüència de pas i el nombre de parades,
això té molt de sentit. En el punt 2, garantir el funcionament de l’accessibilitat dels busos
en el servei, també ens semblava que tenia molt de sentit. Garantir la connexió entre tots
els equipaments municipals, també. Estudiar la possibilitat de millorar la nostra xarxa
urbana amb llançadores entre Maricel i Sta. Madrona i parades de RENFE, també. Per
tant, això no ho suprimíem, això ja ens estava bé. Dit això, encara que no ens accepti
l’esmena, hi votarem a favor i amb les esmenes del Govern.
Acceptem, en aquest cas, aquest termini de quatre mesos, però volem recordar que ja en
fa dos que nosaltres vam proposar la realització d’aquests estudis amb una esmena a la
contractació del Cases. I els mateixos i les mateixes que ara redacteu aquesta esmena hi
vau votar en contra. Òbviament, nosaltres hi votarem a favor, però que ens expliquin
perquè fa dos mesos s’hi van negar. Gràcies
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies. Per part del Grup de Ciutadans, Sr. Avilés.
El Sr. Francisco Avilés
Sí. Per dir que el nostre Grup hi votarà a favor i, principalment i al marge d’altres acords,
pel punt 5è. En el darrer El Masnou Viu ja vam manifestar, indicar que havíem passat al
nostre Grup del Parlament de Catalunya la possibilitat que estudiés un nou sistema
tarifari perquè el Masnou no sortís perjudicat. I, doncs, el punt 5 parla d’això i no hi havia
més remei que votar-hi a favor. Gràcies
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies. Per tant, si els sembla, passaríem a la votació de la moció. Perdó, em
deixava el ponent de la moció, el Sr. Quim Fàbregas, la velocitat a vegades em traeix...
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El Sr. Quim Fàbregas
No, molt breu. Només per agrair al portaveu del Grup del PSC el fet que hagi acceptat les
esmenes que hem presentat en nom del Govern. També, vull recordar que en el moment
en què es va aprovar el conveni amb la Generalitat de Catalunya, l’ATM, l’empresa que
està prestant actualment el servei i l’Ajuntament ja ens vàrem comprometre
progressivament, a mesura que anés avançant i donant el servei actual, anar aplicant
millores en l’estalvi que suposa adherir-nos a aquest conveni de la Generalitat. Estem
contents perquè creiem que aquests quatre mesos ens donen el temps suficient per
avaluar el funcionament actual del servei i amb el possible estalvi que generi i, a més, si
aconseguim, com sembla que és la tendència, incrementar el nombre d’usuaris és
probable que hi hagi marge per aplicar algunes d’aquests mesures, cal saber quines
seran les més adients i les més eficients i, per això, necessitem xifres.
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies. Sr. Suñé, per cloure el debat.
El Sr. Ernest Suñé
Gràcies, senyor alcalde. Primer per fer una observació a la portaveu de les CUP respecte
que una moció que es diu per formar part de la primera corona del transport públic i
sumar-nos al projecte T Mobilitat de la Generalitat de Catalunya i altres millores de
transport urbà i treuen el punt n. 5 que és sol·licitar per part de l’Alcaldia reunió per
proposar que el Masnou formi part de la zona tarifària 1 i participar en el projecte T
mobilitat, en el meu entendre, deixa de tenir sentit la moció. És cert que aquells punts
tenen molt de sentit, per això els hem posat, però la moció perdria sentit. I respecte a les
explicacions perquè vam votar o deixar de votar en el seu dia, si tinguéssim les actes de
la sessió les podria llegir vostè mateixa perquè ja les vam donar en el seu dia.
Vull agrair a les forces que donen suport, doncs, a aquesta moció. La moció ho diu tot,
no, volem millorar el transport urbà i volem que aquest s’ajusti econòmicament a la
realitat. Tenim una possibilitat molt important d’aconseguir millorar l’economia de la
ciutadania del Masnou amb la rebaix tarifària que suposarà inicialment el projecte T
Mobilitat, que permetrà que només es cobri pel trajecte realitzat i nombre de parades i,
alhora, volem obrir la porta al fet que el Masnou passi a formar part de la primera corona
del servei de trens. Alhora demanem millores del transport urbà, que s’estudiarà i el
Govern ha posat data, cosa que ens alegra. Són millores per a la connectivitat dels
nostres barris i dels equipaments municipals. Jo crec que aquesta és la línia de treball: fer
propostes i que el Govern, doncs, es comprometi a estudiar-les i si són viables, entre tots,
tirar-les endavant. Moltes gràcies
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies, Sr. Suñé. Per tant, passaríem a la votació.
Resultat: Aprovat per unanimitat simple per 20 vots a favor.
Votació
Els grups municipals d’ERC-AM-MES (6 regidors), CiU (4 regidors), C’s (3 regidors),
CUP-PA (2 regidores), ICV-EUiA-E (2 regidors), PSC-CP (2 regidors) i PP (1 regidor) hi
voten a favor.
13. Moció presentada pel Grup Municipal del PSC-CP en defensa de la rebaixa de
l'IVA cultural per potenciar la creació i producció de proximitat i la millora de la
cultura en l'àmbit local
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La Sra. Mònica González
Bona nit una altra vegada a tothom. Ara llegiré la moció i avisarem que hi hem incorporat
unes esmenes que ha presentat el Grup de la CUP, que les hem trobat molt encertades i
les fem nostres i les acceptem.
La senyora Mònica González llegeix la moció.
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.
“L'1 de setembre de 2012, el Govern del Partit Popular va imposar una dràstica pujada de
l'Impost sobre el Valor Afegit (IVA) sobre el consum de béns i serveis culturals, amb
excepció del sector del llibre, fixant-lo en la franja més alta de tot Europa: el 21%.
Aquesta mesura no ha tingut l'impacte recaptatori desitjat i ha suposat un clar cop per a la
creació i l'accés de la cultura de la majoria de la nostra ciutadania.
Per aquest motiu es va intentar revertir aquesta decisió tant des del Congrés de Diputats
com del Senat, presentant una Proposició de Llei i una Moció consegüent Interpel·lació
de reforma per rebaixar l’IVA sobre el sector de la cultura, però foren ambdues derrotades
per la majoria absoluta del PP.
La pujada desproporcionada de l'IVA està perjudicant greument a la cultura com a sector
d'oportunitat de creixement econòmic i també a les possibilitats d'accés a la mateixa per
part de la ciutadania. I tot això sense que la recaptació impositiva hagi augmentat
significativament, doncs l’escàs creixement d’aquest impost indirecte, ha quedat
reabsorbit per la caiguda de les bases impositives i per tant dels ingressos per IRPF,
societats i seguretat social, que ha suposat una disminució de la demanda i,
conseqüentment, de la facturació en el sector cultural.
En aquest sentit, la fiscalitat aplicada als productes de la creació és una tremenda mostra
de miopia per part del Govern estatal que hem tingut els darrers anys, i en concret, pel
seu efecte directe sobre el foment de nova creació cultural de proximitat i de petit format
existents en moltes ciutats i pobles, i per tant afectant a l’economia local de molts
municipis com el nostre.
Les administracions locals no són alienes a aquesta problemàtica. Molt al contrari, en la
seva funció de dinamitzadores i promotores culturals, en alguns casos amb un paper
principal, són també directament perjudicades amb aquesta mesura.
Donat que en el PAM queden recollides les voluntats d’impulsar l’espai escènic de Ca
n’Humet així com la remodelació del Casino amb la finalitat de potenciar les arts
escèniques a la nostra Vila, el grup municipal socialista proposem afegir altres mesures
potenciadores de la cultura en general al nostre municipi.
Per tot això, una vegada constatat el caràcter absolutament contraproduent de la pujada
de l’IVA cultural per al sector i per al conjunt de la societat, el Grup Municipal del PSC del
Masnou proposem al Ple els següents ACORDS:
1. Proposar el Govern de l’Estat la rebaixar l'IVA modificant l’article 23 del Reial Decretllei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per garantir l’estabilitat pressupostària i de
foment de la competitivitat, procedint a classificar de nou els béns, activitats i consum
de continguts culturals (com cinema, teatre, circ, dansa i música), establint el seu
tipus en el 5%, mantenint el 4% per al llibre, premsa-revistes, i per a altres àmbits
d'especial interès cultural i especialment aquelles que van directament adreçades al
públic infantil i juvenil.
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2. Així mateix i en consonància amb l’acord anterior, aplicar un tipus d'IVA del 4% per
aquelles activitats culturals que gaudeixin del reconeixement d'especial interès
cultural a l'efecte de mecenatge o patrocini amb desgravació fiscal, durant el període
de vigència de la seva protecció fiscal.
3. Que tots els partits polítics amb representació al Parlament Europeu proposin i
defensin en el si de les institucions de la Unió Europea, l'establiment d'un IVA reduït
per a la Cultura i que estigui harmonitzat a tot el territori de la Unió, amb l’objecte
d’assolir un autèntic espai comú europeu de protecció i promoció de la creació i el
consum cultural.
4. Crear un abonament pel 2017 per totes les activitats escèniques a Ca n’Humet i
altres espais municipals d’escenificació on es premiï la fidelització i es rebaixi l’import
de les actuacions fins establir un cost més just, assequibles i que fomenti la cultura i
també l’afició familiar i individual.
Aquesta rebaixa de l'import anirà a càrrec de l'ajuntament i no en detriment dels i les
artistes. Tanmateix assegurarem que els i les artistes tenen unes bones condicions
de treball.
5. Crear una comissió municipal composada per experts en cultura de diferents àmbits
que estudiïn les propostes d’activitats culturals de projectes locals per donar-les a
conèixer, promocionar-les i prioritzar-les a altres espectacles.
6. Suggerir la creació d’una secció de nous creadors artístics locals dins del PLE DE
RIURE com a plataforma de llançament.
7. L’ajuntament potenciarà activitats gratuïtes de carrer per tal de crear un accés lliure a
la cultura.
8. Aquesta Moció del Ple serà tramesa a les Corts Generals, al Ministeri de Cultura, al
Parlament de Catalunya, a la Conselleria de Cultura, a la Federació i Associació de
Municipis de Catalunya, i a les entitats i associacions culturals del nostre municipi.”
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies. Per tant queda clar que les esmenes de la CUP han quedat incorporades
a la moció. Quedarien les esmenes del Govern. Sra. Tallada, expliqui breument i després
ja faríem explicació posterior.
La Sra. Neus Tallada
Hola, bona nit. Nosaltres, des del Govern, l’esmena que volem fer és la retirada del punt
4, 5, 6 i 7, incorporat per l’esmena de la CUP.
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies
La Sra. Mònica González
No acceptaríem aquesta retirada de la seva esmena, bé, l’aplicació d’aquesta esmena.
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies. Per tant, votaríem les esmenes presentades pels grups del Govern.
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El president sotmet a votació l’esmena presentada pels grups municipals d’ERC-AM-MES
i CiU
Resultat: S’aproven les esmenes per 10 vots a favor, 6 vots en contra i 4 vots
d’abstenció.
Votació:
Els grups municipals d’ERC-AM-MES (6 regidors) i CiU (4 regidors) hi voten a favor.
El Grup Municipal de la CUP-PA (2 regidores), ICV-EUiA-E (2 regidors), PSC-CP (2
regidors) hi voten en contra.
Els grups de C’s (3 regidors) i PP (1 regidor), s’abstenen.
El Sr. Federico de las Heras
Gràcies, senyor alcalde. Bé, nosaltres ja anticipo que votarem en contra d’aquesta moció,
entre altres coses perquè el més correcte seria potser presentar mocions que afecten a
pressupostos generals de l’Estat i impostos, el millor seria esperar que el govern de
l’estat sigui el govern definitiu. Encara estem en fase de creació de govern, més que res
perquè prengui el seu programa i accepti o denegui aquest tipus d’esmenes que afecten
els IVA als tipus parlamentaris. Aquest tipus de petició pensem que no toca ara, i per la
nostra part defensarem els actes de govern del Partit Popular i defensarem els tipus d’IVA
i les seves modificacions que han tingut lloc sota el nostre mandat, tan beneficiós per a
tot el conjunt dels espanyols. Per cert, tipus impositius infinitament inferiors als tipus que
el PSOE està proposant aquests dies que estan ratllant la confiscació de tots els
ciutadans. Sembla que el Partit Socialista, presentant aquesta moció, no confia a arribar
al Govern de l’Estat, doncs sinó que..., perquè si fos el cas ja l’enviaria directament al seu
grup parlamentari perquè la fessin efectiva. Sembla que estan actuant com a oposició o
almenys com a voluntat d’oposició, crec, que ja és això. Gràcies
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies. Per part d’Iniciativa, Sra. Crespo
La Sra. Elena Crespo
Gràcies, senyor alcalde. Nosaltres anàvem a votar a favor, però veient com ha anat el
tema de les esmenes ens abstindrem per això mateix, perquè pensem que desvirtuen la
naturalesa i el treball del grup municipal que l’ha presentat. Nosaltres entenem que la
cultura no hauria de ser un luxe. De fet, a la nostra coalició li agradaria que fos gratuïta i
universal igual que l’educació i la sanitat, però per fer això encara ens queda recórrer un
llarg camí, per tant nosaltres entenem que l’IVA del 21 % és inacceptable, que ofega tot el
conjunt del sector professional de qui es dedica als espectacles i que, a més, carregada
tota la responsabilitat, doncs, a assumir el cost de la producció als consumidors, amb
preus que, tot i que poden ser o poden semblar econòmics, doncs, per un tema de
prioritats de necessitats molta gent es queda fora. I perquè entenem que perquè aquest
tipus de propostes, en no tenir la seva vinculació a nivell local, ens agradaria que el tema
de cultura es portés amb una mica més de..., ja ens hem fet grans, i amb una mica més,
potser, de rigor. Per això aprofitem l’avinentesa per demanar a la regidora de Cultura que
es posin seriosament a redactar un pla estratègic de cultura per al poble i un pla
d’equipaments culturals, que crec que, ara per ara, ja és viable. Gràcies
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies Sra. Crespo. Per part de la CUP, Sra. Miras
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La Sra. Sandra Miras
Sí. Nosaltres, en principi, volíem agrair al Partit Socialista que hagués acceptat les
nostres esmenes i que les hagués incorporat, ja, en el text. Anàvem a votar a favor, però
en haurem d’abstenir, doncs, perquè, és clar, un cop traiem els punts 4, 5 i 6 i el nostre,
doncs, per nosaltres perd tot el sentit. Gràcies
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies. Per part de Ciutadans, alguna intervenció? Sr. Avilés?
El Sr. Francisco Avilés
Sí, bàsicament per anunciar l’abstenció. Principalment perquè Ciutadans també té una
proposta de rebaixa de l’IVA cultural, si bé no és tan agosarada, podríem dir, com la que
presenta el Partit Socialista. Per tant, no debatrem aquí quin tipus impositiu correspon,
però com que és diferent al que proposa Ciutadans ens abstindrem.
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies. Per part de CiU alguna intervenció? Sra. Tallada, per part d’ERC.
La Sra. Neus Tallada
Molt bé. Ara explicaré la raó d’aqueta esmena, aquests punts. Per una banda, vull
explicar que des de l’Ajuntament del Masnou si suportem el 21 % de l’IVA en tot el tema
de contractació per totes les activitats que fem a la biblioteca, al museu, a l’Espai
Escènic, etc. Aquest IVA el suportem però no el repercutim, no el repercutim en el preu
de les entrades. Evidentment, per això, si tinguéssim aquesta rebaixa del 21 % en l’IVA
podríem reinvertir aquests diners amb més o amb millor contractació de la que fem, això
per una banda. Per una altra banda, a causa d’això ―que s’aplica aquest preu públic―,
amb aquest preu públic que apliquem, i tenint en compte una ocupació del 60 % de
l’aforament, l’Ajuntament ja subvenciona el 60 % del cos de cada localitat i fixa un preu
públic per sota del cost del servei. Perquè us feu una idea, tenim preus d’entrades amb la
programació pròpia de 10 €, amb el teatre infantil de 3 € i a les entitats que fan
programació també a l’Espai Escènic, el preu de l’entrada el fixen les entitats, no
intervenim nosaltres en el preu que es fixa en l’entrada. Rebaixar més l’import d’aquest
preu, com ens demana amb un tipus d’abonament, posaria en perill la viabilitat d’aquesta
programació i, a més a més, la condicionaria molt en quantitat i en qualitat.
Quant a les prioritats de programació de teatre, música i dansa a l’Espai Escènic, tenim
dos tipus de propostes, al Masnou, la programació que fem com a pròpia i després
donem suport a les produccions locals amateurs, amb propostes que van amb el nom
“Fet al Masnou”, això ho podeu veure en els fullets de la programació i suposen el 50 %
de la programació de l’Espai Escènic de Ca n’Humet, amb la qual cosa suport a la
producció local ja l’estem donant. I el que et comentava abans també és que aquestes
entitats es financen les despeses amb la totalitat dels ingressos que tenen de la venda
d’entrades.
L’últim punt és en referència a incorporar un espai dins de festival Ple de Riure. Ja s’ha
anat fent al llarg dels anys, i l’últim que et puc explicar és que ja vam tenir dins de la
programació el cabaret de Ple de Circ i propostes de teatre còmic de circ de l’Associació
d’Artistes Residents al Masnou, que és la LACAM, i aquest any seguim treballant amb
ells, fins i tot ja hem tingut programació amb ells de l’Espai Escènic amb el circ d’hivern.
És per tot això que hem sol·licitat la retirada d’aquests punts perquè creiem que ja estem
treballant en aquesta línia. Moltes gràcies
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El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies. Per part del Grup Socialista, Sra. González
La Sra. Mònica González
Gràcies per la intervenció de tots i les vostres explicacions de vot. Vull dir-vos que,
bàsicament, no acceptàvem la incorporació d’aquestes esmenes de l’Equip de Govern
perquè pròpiament desvirtuaven, pràcticament, tota la nostra moció; per tant, la nostra
única opció, ara mateix, tal qual quedaria la moció, és retirar-la. Entenem que no és la
moció que nosaltres volíem defensar, no és la que volíem potenciar. Jo només volia
aclarir que sí que és una moció agosarada, potser des del punt de vista fiscal, però penso
que, i no és un plantejament esperant o no si el Govern estatal finalment es configura
amb un color polític o un altre, no és aquesta la nostra intenció, la nostra intenció era
buscar una millora de cara a, sobretot, en l’àmbit local i potenciar més la cultura al nostre
municipi. Jo vaig demanar una informació a la regidora de Cultura referent al tema de
l’IVA, me la va facilitar fa uns dies i estàvem parlant d’incrementar, potser, per rebaixar
aquests costos, dintre del que és l’activitat cultural, d’uns 20.000 € anuals, no estàvem
parlant tampoc de xifres macroimportants. I, després també, destacar una cosa, i és que
nosaltres el que no volíem és que aquesta rebaixa del cost de la cultura en si del nostre
municipi anés a càrrec de, que els que fan aquesta activitat ―els actors, els artistes―,
que anés en detriment de la seva economia, que no caigués la rebaixa de cost en el fet
que ells tinguessin una pitjor rendibilitat de la seva activitat. No puc afegir res més, només
que des del Grup Municipal Socialista hem decidit retirar la moció perquè no és el que
volíem presentar. Per tant, agraïm les explicacions. Gràcies
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies. Per tant, entenc que queda retirada la moció.
Resultat: Retirat de l'ordre del dia.
14. Moció presentada pel Grup Municipal del PSC-CP sobre els acords de la
conferència sobre el canvi climàtic de París 2015 i la seva aplicació a la nostra vila
La Sra. Mònica González 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.
“Entre el 30 de novembre fins l'11 de desembre de 2015 va tenir lloc a Paris la Convenció
Marc de les Nacions Unides sobre el Canvi Climàtic, la XXI Conferència Internacional
sobre Canvi Climàtic i la 11 a Conferència de les Parts en qualitat de reunió de les Parts
en el Protocol de Kyoto.
L'objectiu de la Conferència ha estat cercar un acord mundial de tots els països de les
Nacions Unides per reduir de forma significativa les seves emissions de gasos d'efecte
hivernacle.
En l'actualitat, tot i les resistències de determinades economies, ja ningú no posa en
dubte que l'actual creixement econòmic està posant en perill el futur del planeta, si no
s'adopten les mesures necessàries perquè aquest creixement econòmic esdevingui en un
veritable desenvolupament sostenible.
Per això calen canvis, integrar en els nostres hàbits quotidians noves formes de
producció i consum. Uns canvis que han de fer-se a totes les escales, la mundial però
també a escala local i fins i tot a escala domèstica.
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L'escala local esdevé un vàlua important de tot el procés de desenvolupament sostenible i
és en aquest camp on les accions promogudes per l’administració local assoleixen un
punt clau en l'objectiu de reduir les emissions de gasos d'efecte hivernacle.
Davant el nou repte que suposa els nous acords de la Conferència Internacional sobre el
Canvi Climàtic, el grup Municipal del PSC a l’Ajuntament del Masnou proposa al Ple
l'adopció dels següents acords:
1. Donar suport a la Declaració de París de la Climate Summit for leaders (Una
contribució decisiva dels municipis i les regions a la COP 21) i avançar-nos als
objectius previstos en l'acord de París de 2015 de la COP 21 en tota l'extensió de les
nostres autoritats.
2. Impulsar en el Pla d’Actuació Municipal les mesures encaminades a la millora del medi
ambient i la sostenibilitat en àmbits com:
a. Projectes d’economia verda i social per a la creació de nova ocupació.
b. Projectes d’autosuficiència energètica amb èmfasi especial en l’estalvi d’eficiència i
eficàcia i rehabilitació energètica, d’infraestructures domèstiques, de serveis i
industrials.
c. Mobilitat i transport.
d. Participació i educació.
3. Instar al Consell Comarcal del Maresme a que impulsi la creació del grup de treball
recollit a la Declaració de París: Compact of Mayors, al Pacte dels Alcaldes per
començar a crear la xarxa necessària a nivell comarcal per poder implementar les
mesures concretes que recull el document de la trobada del passat desembre.
4. Instar l'Administració de l'Estat i la Generalitat de Catalunya a impulsar polítiques de
suport i ajut als municipis per tal d'assolir conjuntament els objectius establerts en la
Conferència Internacional sobre el Canvi Climàtic i especialment la Declaració de
París.
5. Instar a la Generalitat de Catalunya a reprendre els treballs per a l’aprovació de la llei
de canvi climàtic de Catalunya per afrontar els reptes energètics i climàtics, la
regulació a llarg termini a nivell d’adaptació i mitigació i la transició vers una la
descarbonització de l’economia catalana i a la protecció social i ambiental, ambiciosa i
concreta.
6. Traslladar aquests acords als municipis de la província de Barcelona, a les entitats
municipalistes, al Govern de la Generalitat de Catalunya i al Govern de l'Estat
Espanyol.”
Per finalitzar, demano disculpes perquè en aquesta moció han estat incorporades, que no
ho he dit al començament, dues esmenes portades per l’Equip de Govern i pel Grup
d’Iniciativa, que han estat ajustades a la moció, s’han acceptat i hem acordat incorporarles directament en el nostre text.
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies. Per tant, no queda cap esmena viva, estan incorporades. Passaríem a les
intervencions dels grups municipals: Sr. De las Heras.
El Sr. Federico de las Heras
Gràcies, senyor alcalde. Anticipo el nostre vot, que serà una abstenció. Per què? Perquè
pensem que els acords de París als quals fa referència la moció, el ponent, són uns
acords que contenen, exactament, quaranta pàgines, on es tracta un acord entre
múltiples països i la seva posada en marxa. És un acord complex que requereix
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polítiques de manteniment, finançament. Es parla molt de finançament i ajuda els països
més desenvolupats per portar a terme tots els acord fruit d’aquest tractat. Com a tals, a
través del desenvolupament dels estats com a representants dels ciutadans, aquests
hauran de coordinar les pautes a seguir d’acord amb la lletra i l’esperit del tractat, amb el
qual estem d’acord i hi donem, però que com a país, ja que com a país hem estat a la
cimera. Una altra cosa diferent, que és el que es tracta aquí, és precipitar actuacions des
del municipi sense cap ni peus, sense solta ni volta, tal com es proposa en aquesta
moció. Quan es concretin les mesures que com a país hem d’assumir i, arran de la
legislació normativa que se’n derivi, actuarem en conseqüència. No al revés. Així no
podem donar suport a una moció sense utilitat per al ciutadà, com és la seva presentació
i les conseqüències abans del desenvolupament normatiu per poder-se aplicar amb el
protocol que es correspongui a Espanya. Gràcies
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies. Per part d’Iniciativa, Sra. Crespo
La Sra. Elena Crespo
Gràcies, senyor alcalde. Nosaltres, com ha dit la ponent, hem presentat una esmena que
ha estat incorporada al redactat de la moció. Bàsicament, aquesta esmena era crear una
xarxa en l’àmbit comarcal, que és un dels punts que recull la declaració d’intencions
d’aquesta cimera. Pensàvem que, parlant d’un òrgan com el Consell d’Alcaldes, per
començar a iniciar els treballs per implementar a cada territori les mesures que recull el
protocol i, per tant, nosaltres pensàvem que seria una bona manera de crear aquesta
comissió a través dels consells comarcals i, per tant, fèiem aquesta aportació. Per tant,
nosaltres votarem a favor de la moció i agraïm al grup que ha presentat la ponència la
incorporació de l’esmena.
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies. Sra. Miras, endavant.
La Sra. Sandra Miras
Sí. Nosaltres volem dir que el protocol de París respon directament als interessos de
grans potències capitalistes mundials. Òbviament, aquest conté una sèrie de mesures per
aturar el canvi climàtic; però unes mesures totalment insuficients, elaborades per frenar el
canvi climàtic sense fer trontollar el sistema i garantint els beneficis de certs sectors i
països. I això, senzillament, no és possible. Aturar el canvi climàtic passa per un canvi
radical del model energètic i social. Cenyir-nos a l’acord de París és permetre la
continuïtat d’un sistema que s’ho carrega tot al seu pas, s’ha de fer un pas més enllà.
Donarem només un parell de dades: el precedent més important de l’acord de París és el
protocol de Kyoto, suposem que ja us el coneixeu, però va acabar suposant que països
com Espanya compraven quotes de contaminació a altres països per tal de complir el
protocol i no rebre penalitzacions. Congressos com el de París, se’n fan cada any. El de
París és especialment important perquè els Estats Units hi va anar i es va comprometre a
signar-lo. I els Estats Units es van comprometre a signar-lo perquè els mínims es van
rebaixar. A més, un dels límits que va posar Obama és que l’acord no fos vinculant, és a
dir, que si no el compleixes no passa absolutament res. La moció ens ha semblat
ambigua; tot i així estaríem disposades a engegar una taula de debat per un nou model
energètic d’on surtin propostes concretes per aplicar a l’àmbit local aquí, al Masnou, com
podrien ser l’ús d’autobusos elèctrics, la contractació de Som Energia, la peatonalització
de certes zones del poble, la instal·lació de sistemes d’autoconsum; però tal com es
presenta la moció, nosaltres no podrem donar-li suport. Gràcies
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies. Sr. López
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El Sr. Romà López
Gràcies, senyor alcalde. Bona nit a tothom. Bé, vull avançar que, evidentment, el nostre
grup serà favorable, ja que el PSC ha incorporat l’esmena presentada per l’Equip de
Govern i, per tant, agraïm al PSC la incorporació d’aquesta esmena. L’esmena inserida
només fa referència al fet que al PAM ja consten diverses actuacions que incideixen en la
nostra contribució a la disminució de l’afectació del canvi climàtic, i, per tant, impulsant
mesures encaminades a la millora del medi ambient i la sostenibilitat. Trobem mesures de
mobilitat sostenible, foment de la sensibilització ambiental, prevenció de residus i estalvi
energètic. Des de l’Ajuntament del Masnou, fa temps que s’estan portant a terme
actuacions per sensibilitzar enfront al consum d’energia, el canvi climàtic i, més
recentment, per disminuir el consum energètic municipal que incideix directament en una
disminució de l’emissió de gasos d’efecte hivernacle. Les principals actuacions dutes a
terme i previstes en aquest sentit, entre moltes altres i per resumir, podríem dir que són
les següents:
Actuacions d’eficiència energètica: s’han dut i està previst que es duguin a terme diverses
actuacions enfocades a disminuir el consum d’energia i, per tant, de l’emissió dels gasos
d’efecte hivernacle. Està previst redactar i aplicar un pla d’estalvi i eficiència energètica,
també està previst potenciar el consum d’energia responsable, que ja s’està duent a
terme. Durant l’any 2014 es van fer auditories energètiques de gestió a sis edificis de
l’Ajuntament del Masnou, basades en el monitoratge dels consums i l’anàlisi de dades.
Principalment, es proposava la reducció de potència contractada, i des de l’octubre del
2015 s’han abaixat potències contractades per diferents equipaments segons les seves
necessitats, repercutint directament en l’estalvi en facturació de subministrament elèctric.
Quant a les escoles, actualment s’estan portant a terme auditories energètiques a les
escoles públiques del Masnou, basades en el monitoratge dels consums elèctrics dels
centres i l’anàlisi de dades de facturació, en les quals, entre altres punts, es recomanen
actuacions d’estalvi i eficiència energètica.
També trobem actuacions en el foment de la prevenció de residus i reciclatge. Enguany hi
haurà un canvi en la recollida selectiva, s’incrementaran els punts de recollida, fet que
implicarà un increment dels materials recollits i, per tant, una disminució de residus a la
incineradora. Està previst desenvolupar una campanya en la qual s’incidirà en la
prevenció de residus i reciclatge. També trobem en el foment, part del foment de la
mobilitat sostenible, un pla de mobilitat sostenible que s’està renovant i que estableix
diferents categoritzacions de les vies i les corresponents actuacions per tal de disminuir el
trànsit per dins del municipi i fomentar trasllats més sostenibles. Així com està previst talls
preferents per a vianants a la zona del centre de la vila.
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies, St. López. Sr. Alfaro, té alguna qüestió per comentar?
El Sr. Albert Alfaro
Seré breu. Gràcies, senyor alcalde. El Romà ho ha explicat molt bé, el regidor de Medi
Ambient. Només volia fer uns petits comentaris: el canvi climàtic ja és una realitat ui està
aquí per quedar-se. I la pregunta seria: què podem fer les administracions locals, els
municipis enfront aquesta realitat? I només podem fer tres coses: accions de mitigació,
sensibilització i adaptació al canvi climàtic; per tant, es tracta de posar en marxa, com ha
dit el regidor, accions que ja estan vinculades al PAM, al qual van lligats aquests tres
objectius de mitigació, sensibilització i adaptació.
Vull comentar també que, com es diu en el món del medi ambient, cal actuar de forma
local per canviar de forma global o, com deia un masnoví a la televisió els anys noranta:
els petits canvis són poderosos. Gràcies
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El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies, Sr. Alfaro. Sra. González, té la paraula.
La Sra. Mònica González
Gràcies, senyor alcalde. Gràcies a tots els que ens han donat suport en aquesta moció.
Voldria fer dos comentaris respecte a al·lusions, primer al Sr. De las Heras. Aquesta
moció, sí que ens estem avançant a possibles acords que hi hagi en l’àmbit estatal , però
la nostra sensibilitat va més enllà del que l’Estat pugui o no dir. És una proposta des de la
pròpia sensibilització personal, del nostre Grup parlamentari, del nostre Grup municipal i,
d’alguna manera penso que, com molt bé ha dit el Sr. Alfaro, els grans canvis comencen
pels petits canvis de cadascú. En aquest sentit, com a petit, com a àmbit local, creiem
que és molt important l’impuls d’una economia verda, l’impuls de diferents actuacions que
hem anat esmentant, que no diré ara, i que hem de tenir molt en compte. És un problema
amb majúscules,que ja està en vigor, que ja està aquí, el canvi climàtic, i hem de buscar
la solució, ja que potser a nivell mundial hi ha tants problemes i està fora de fronteres,
crec que l’important és que cadascú aporti allò que sigui possible. És responsabilitat de
tothom, de tots nosaltres i, sobretot hem de potenciar una educació que fomenti a
projectes d’autosuficiència, com hem dit abans, actuacions més concretes referent a les
nostres activitats dintre del municipi. Per una altra banda, normalment tothom pensa que
per casa i per als nostres sempre es vol el millor; per tant, en aquest cas hem de pensar
igual. Esperem celebrar, properament, que un govern de progrés de l’Estat recuperi la
lluita per les polítiques mediambientals més agosarades a fi de recuperar tots els anys
que s’han perdut i que s’han quedat aturades aquestes polítiques de sensibilització vers
el medi ambient.
Agraïm el vot favorable de tots els grups municipals que ho facin i moltes gràcies.
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies. Si li sembla, passaríem a la votació.
Resultat: Aprovat per 17 vots a favor, 2 vots en contra i 1 vot d’abstenció.
Votació
Els grups municipals d’ERC-AM-MES (6 regidors), CiU (4 regidors), C’s (3 regidors), ICVEUiA-E (2 regidors) i PSC-CP (2 regidors) hi voten a favor.
El Grup Municipal de la CUP-PA (2 regidores) hi vota en contra.
El Grup Municipal del PP (1 regidor) s'absté.
15. Moció presentada pel Grup Municipal del PP sobre el deute de la Generalitat als
ajuntaments
El Sr. Federico Manuel de las Heras llegeix la part resolutiva la qual la moció 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.
“Els municipis són les administracions més properes als nostres ciutadans, les
administracions que coneixen millor els problemes reals de la gent, i, en molts aspectes,
des d’on es poden gestionar millor les competències que tenen relació amb el benestar
de la ciutadania.
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I aquest paper l’ha assumit el món local català sense cap tipus de recolzament per part
del Govern de la Generalitat que és el que té la competència exclusiva en polítiques
socials i el que té la clau per poder transferir als ajuntaments els recursos necessaris
perquè aquestes polítiques s’implementin amb garanties de qualitat.
Aquesta situació s’ha agreujat en els darrers anys, i molt especialment en les dues
darreres legislatures del Parlament de Catalunya donat l’elevat deute de la Generalitat de
Catalunya amb el món local. Així sabem que, amb dades de meitat de 2015, la
Generalitat tenia un deute amb els ajuntaments, consells comarcals i altres ens locals,
com les diputacions provincials, de 667 milions d’euros.
A aquesta situació s’han de sumar continuades retallades que ha anat aplicant el Govern
de la Generalitat al món local pel manteniment de serveis essencials per als ciutadans
que han hagut d’assumir els propis ajuntaments com són les retallades tant del Fons de
Cooperació Local destinat als ajuntaments que va acumular una baixada del 20% des de
2010 o del PUOSC que es va reduir, en només dos anys amb una retallada del 73%.
Tot plegat ha afectat de manera molt negativa, i de manera específica, a les polítiques
socials, polítiques en les que la Generalitat té competència plena però que ni les ha
implementat ni ha permès, amb la retallada al finançament local, que els municipis les
puguin implementar.
Polítiques com les d’infància on acumulem una retallada de prop de 12 milions d’euros en
els darrers tres anys; de lluita contra la pobresa on encara no s’ha signat el pacte contra
la pobresa; les polítiques de protecció social amb retallades de 172 milions d’euros entre
2012 i 2015; la política de lluita contra la pobresa energètica en la que encara no s’ha
constituït el fons; la d’accessibilitat sense recursos per implementar la nova llei; les
partides per l’educació 0-3 anys que la Generalitat ha deixat a zero o les de beques
menjador que són clarament insuficients i on en algunes comarques de Barcelona s’han
produït retallades de fins al 50%.
Totes aquestes retallades de la Generalitat han afectat concretament els serveis
municipals: les inversions compromeses a la llei de barris, les escoles bressol, les
escoles de música i els serveis socials així com centres per a persones amb discapacitat
o gent gran.
Una situació agreujada donat que la Generalitat s’ha negat continuadament a fer públic el
seu deute al portal de la transparència o a donar a conèixer el calendari de pagament
dels seus compromisos pressupostaris, recursos que els ajuntaments han anat avançant.
Aquesta política de la Generalitat ha agreujat la situació de molts municipis tot provocant
que hagin augmentat la despesa en els anomenats serveis impropis (competències que
no tenen atribuïdes legalment) que en molts municipis està situada, a hores d’ara, entre el
25% i el 30% del pressupost anual.
Aquesta situació és greu perquè, segons alertaven les entitats municipalistes, els
municipis amb una major despesa no obligatòria per habitant són els que tenen menys de
5.000 habitants amb un 9,04% per sobre de la mitjana, fet que obliga a les diputacions a
fer un sobreesforç en aquest municipis.
A més, s’ha de destacar des de la vessant legislativa, que, en les dues darreres
legislatures, el Govern de la Generalitat ha estat incapaç de promoure l’aprovació de la
Llei de Governs Locals i de la Llei de finances locals.
Les corporacions locals catalanes necessiten un govern que compleixi els seus
compromisos, pagui els seus deutes i no centrifugui les seves pròpies responsabilitats a
les corporacions locals. Un Govern municipalista a la Generalitat de Catalunya que es
comprometi amb l’augment dels recursos que reben els ens locals i amb el finançament
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dels serveis bàsics que presten als ciutadans augmentant els recursos del Fons de
Cooperació Local de Catalunya i del Pla únic d'obres i serveis.
És per aquests motius que els regidors del Grup del Partit Popular del Masnou que
subscriuen formulen la següent MOCIÓ i proposen al Ple l’adopció del següent
ACORD:
L’Ajuntament del MASNOU constata que a aquesta darrera legislatura les polítiques del
Govern de Catalunya adreçades als governs locals han estat insuficients: no han impulsat
els canvis legislatius que requerien; han centrifugat el deute de la Generalitat envers els
ens locals; i de forma unilateral han suprimit o ha disminuït greument el finançament de
serveis públics prestats pels ens locals que són responsabilitat de la Generalitat de
Catalunya.
L’Ajuntament del MASNOU insta al Govern de la Generalitat a:
o Incorporar al portal de transparència, tal com va votar el Parlament de Catalunya
en sessió de 16 d’abril de 2015, un informe sobre el deute pendent de la
Generalitat amb tots els ens locals, incloent l’import total i el desglossament sobre
les partides de deute següents d’inversions municipals, beques de menjadors,
escoles bressol municipals, projectes pendents de pagament per la Llei de Barris,
programes de formació ocupacional i programes municipals de cohesió social.
o Garantir un finançament suficient dels serveis públics prestats pels ens locals que
són responsabilitat de la Generalitat de Catalunya mitjançant la seva inclusió
específica en els Pressupostos de la Generalitat fent especial esment al
finançament de les escoles bressol, les escoles de música i les escoles d’art
municipals, així com la consignació pressupostària necessària per satisfer les
subvencions dels imports ja aportats pels ens locals en el marc de la
convocatòries de l’anomenada Llei de Barris.
o Fer efectius els pagaments pendents de la Generalitat als ens locals d’exercicis
anteriors tot signant, tal com s’ha fet amb l’Ajuntament de Barcelona, els acords
necessaris amb cada ens local per fixar un calendari de compromisos de
pagament dels deutes que té pendent dels exercicis anteriors.
o Adoptar les mesures pressupostàries necessàries per tal que els deutes
comptables, que encara no han estat reconeguts, de la Generalitat amb els ens
locals puguin tenir la consideració d’ingrés pressupostari en els pressupostos dels
ens locals.
o Presentar de manera urgent i prioritària el projecte de Llei de Governs Locals i el
projecte de Llei de finances locals amb la participació del món local i les entitats
municipalistes.
Notificar l'acord al Govern de la Generalitat de Catalunya, als grups parlamentaris del
Parlament de Catalunya, a la Federació de Municipis de Catalunya i a l'Associació
Catalana de Municipis.”
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies. Hi ha esmenes presentades per part del Grup d’Iniciativa?
El Sr. Màxim Fàbregas
Gràcies, senyor alcalde. El nostre Grup comparteix el 70 % de l’esperit de la moció del
Partir Popular, però hem presentat un seguit d’esmenes amb una doble intenció. En
primer lloc, tot i reconèixer les infaustes polítiques envers els ajuntaments, que s’han
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desenvolupat els governs de la Generalitat des de l’any 2011, volem deixar clares també
les responsabilitats dels diferents governs de l’Estat espanyol que, any rere any i govern
rere govern, no han fet ni un pas per modificar la legislació pel que respecta al model de
finançament local. Per això demanem l’aprovació urgent d’aquest nou model de
finançament i que, mentre que aquest model no estigui aprovat, el Govern de l’Estat
acordi crear un fons extraordinari i no condicionat pels anys 2016 i següents que permeti
que els ajuntaments tornin a tenir els ingressos de què disposaven l’any 2007.
I, en segon lloc, també proposem que, dins la política de transparència que hem de posar
en pràctica, el Govern municipal faci públic a El Masnou Viu o a la pàgina web de
l’Ajuntament el deute de la Generalitat amb l’Ajuntament del Masnou.
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies
El Sr. Federico de las Heras
Les esmenes, ja he comentat les esmenes. Aprovem uns punts sí i uns altres no. Ja li
hem comentat anteriorment.
El Sr. Jaume Oliveras
Podria precisar-ho
El Sr. Federico de las Heras
Sí. On posa de l’esmena al paràgraf 11è, el punt aquest sí. El següent punt, el paràgraf
12è, no. On posa segona afegir sí. On posa 3a afegir no. On posa 4a, no i on posa 5a,
no.
El Sr. Jaume Oliveras
D’acord. Ara passaríem..
El Sr. Federico de las Heras
Perdoni, perdó. 5a sí.
El Sr. Jaume Oliveras
Per tant, hi ha altres esmenes presentades pels grups de Govern? Sra. Folch
La Sra. Sílvia Folch
Sí, l’Equip de Govern també ha presentat unes esmenes que consisteixen a modificar la
part expositiva, ja que no la compartim plenament, ni arribem al 70 %, i afegir un nou
acord, que seria reclamar a l’Estat espanyol també el pagament dels deutes que té amb
la Generalitat de Catalunya.
El Sr. Jaume Oliveras
Sr. Federico de las Heras
El Sr. Federico de las Heras
Les hem examinat detingudament, amb molt de carinyo, les hem estudiat a fons, tant el
contingut de la modificació del preàmbul com la part dispositiva de la qual s’ha deixat
d’explicar, parlen de la disposició addicional tercera de l’Estatut i les seves esmenes són
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esmenes de contradicció. A més a més, són esmenes que desvirtuen profundament el
que és el sentit de la moció , en el sentit que jo parlo del deute de la Generalitat i vostès
parlen d’un hipotètic deute de l’Estat amb la Generalitat de Catalunya, per la qual cosa,
aquesta moció, si la volen tiara endavant, aquestes esmenes, vostès tenen majoria,
vostès tenen la potestat, jo les rebutjo i no les accepto.
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies. Per tant, ara passaríem a les votacions. El Grup d’Iniciativa manté les
esmenes? Per tant, entenc que es votarien totes les esmenes. Perdó, n’hi ha algunes
d’acceptades que afectarien el paràgraf 11è, la segona i la cinquena i, per tant, votaríem
la resta. I per part dels grups del Govern?
La Sra. Sílvia Folch
Per part del Grup del Govern i entenent que la nostra part expositiva podia modificar el
contingut expressat pel ponent, retiraríem la part expositiva si bé mantenint la segona
esmena i demanarem el vot per separat de la part expositiva i els acords.
El president sotmet a votació les esmenes presentades pel Grup Municipal d’ICV-EUiA
Resultat: S’aprova per 12 vots a favor, 1 vot en contra i 7 vots d’abstenció.
Votació:
Els grups municipals d’ERC-AM-MES (6 regidors), CiU (4 regidors) i ICV-EUiA-E (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), CUP-PA (2 regidores) i PSC-CP (2 regidors),
s’abstenen.
El president sotmet a votació les esmenes presentades pels grups municipal d’ERC-AMMES i CiU
Resultat: S’aprova per 12 vots a favor, 1 vot en contra i 7 vots d’abstenció.
Votació:
Els grups municipals d’ERC-AM-MES (6 regidors), CiU (4 regidors) i ICV-EUiA-E (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), CUP-PA (2 regidores) i PSC-CP (2 regidors)
s’abstenen.
El Sr. Jaume Oliveras
Ara entraríem a l’explicació dels posicionament del grups. Hi ha una petició de votar per
separat la part dispositiva de la part expositiva. Per tant, obriríem el torn: Sr. Suñé.
El Sr. Ernest Suñé
On han agafat aquesta moció? A quin partit, com a mínim de centre-esquerra, li han fet el
salt, Sr. De las Heras? Aquesta moció recorda la cançó del lobito bueno. Sap quina vull
dir? Aquella que diu: erase una vez un lobito bueno al que maltrataban todos los corderos
y habían también un príncipe malo, una bruja hermosa y un PP de izquierdas que quería
los corderos. Todas esas cosas hay una vez, cuando yo soñaba un mundo al revés,
entén? Sr. De las Heras, vostè, representant del partit de les retallades critica les
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retallades que ha provocat i també a les quals ha donat suport, que ja és més greu. És
com els macarrons de bicarbonat, que provocaven i curaven la indigestió alhora, com
deia en Marx, en Grouxo Marx. Més enllà de l’ús partidista i de la crítica fàcil, aquesta
moció representa una crítica real feta per un partit que no creu amb el que diu; perquè,
precisament, quan ha governat ha fet exactament allò que ara critica. És per això que
criticar les retallades de la Generalitat al món local, a les polítiques d’infància i escoles
bressol, serveis socials o la crítica a la manca de transparència del deute està bé, però
crec, i ho dic amb tota humilitat, que caldria fer una mica d’autocrítica. Recordi que quan
el Sr. Artur Mas va ser president, les primeres retallades les va fer amb el suport del seu
partit i que vostès governaven amb CiU a la Diputació de Barcelona quan aquesta va
iniciar el finançament de la Generalitat, fets que ara critica. A més, vull recordar-li que des
del 2011 en aquest plenari s’han presentat mocions en aquest sentit o molt similars, tant
pel nostre partit com per altres, i el seu grup no sempre, per ser generós, ha votat a favor.
Així, a l’atzar, recordo la moció presentada el 29 de maig del 2013 pel PSC sobre el deute
de la Generalitat i el finançament local que s’expressava en termes similars en molts
punts i vostès es van abstenir. I n’hi ha molts més exemples, li ben asseguro. El nostre
vot serà favorable però crític, perquè creiem que darrere les demandes del seu grup no hi
ha una voluntat real de fer millor la vida de les persones sinó fer una crítica fàcil,
demagògica i oportunista. Alhora, també, vull fer una crítica als partits que han presentat
esmenes i, tot i haver estat rebutjades pel ponent, les han mantingut. Això és canviar el
sentit, sí, sí, això és canviar el sentit d’una moció i això és el que el nou ROM no permetrà
i el que tindrem problemes d’interpretació, perquè canviar el sentit d’una moció és fer una
esmena a la totalitat.
El Sr. Jaume Oliveras
Continuaríem amb l’exposició per part del Grup d’Iniciativa
El Sr. Màxim Fàbregas
Gràcies, senyor alcalde. Bé, jo lamento discrepar amb la darrera part de la intervenció del
Sr. Suñé. El ROM que tenim actualment permet fer-ho. Nosaltres som partidaris, i ho hem
posat en la proposta d’esmenes que hem presentat, que justament el tractament fos el
que vostè esmentava, però hem perdut la votació; per tant, entenem que la cosa seguirà
com seguirà. En qualsevol cas, les esmenes que hem presentat nosaltres no creiem que
desvirtuïn en absolut la moció presentada pel PP, sinó que el que fan és, en tot cas,
completar-la, ho he dit a l’explicació inicial, quan les he presentades. Nosaltres
haguéssim votat la moció favorablement encara que les esmenes nostres, finalment, no
s’haguessin aprovat i no entrem a opinar sobre la coherència o no del partir que ha
presentat la moció inicial, ara bé, no arribem a entendre, a llevat que sigui per una raó
partidista, quina és la raó per la qual el PP del Masnou es nega a reconèixer que els
ajuntaments estem infrafinançats; per tant, necessitem un model nou de finançament,
perquè no acceptar aquesta esmena que hem presentat nosaltres és no acceptar que
necessitem un nou model de finançament. Només se’ns acudeixen dues raons, o bé el
PP del Masnou creu que els recursos que rebem de l’Estat són suficients, o bé, tot i que
cregui el contrari, no accepten la nostra demanda perquè estenc que està dirigida a un
govern que encapçala el seu partit a Madrid. Si la raó és la primera, els aconsellem que
s’ho facin mirar, però si la raó de la seva negativa és la segona, els diem que
s’equivoquen rotundament; ja que, passi el que passi a Espanya, si alguna cosa està
clara, és que el PP no participarà en el proper govern estatal. Tampoc entenem que el PP
del Masnou es negui a que, mentre no disposem d’aquest nou model de finançament
local, el Govern de l’Estat aprovi la creació d’un fons extraordinari que permetés als
ajuntaments, entre ells el del Masnou, a gaudir dels mateixos ingressos de què
disposàvem l’any 2007. Gràcies
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies, Sr. Màxim Fàbregas. Sra. Miras
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La Sra. Sandra Miras
Sí. Nosaltres no donarem suport a aquesta moció, sobretot perquè representa el partit
que ha centrifugat el deute de l’Estat traspassant-lo íntegrament a les comunitats,
ofegant-les fins a l’extenuació, amb una operació premeditada per justificar la seva
operació de recentralització i defenestració de les nostres autonomies. I ja, en plan
pitorreo, el Govern del PP ha seguit invertint milers de milions en AVES, infraestructures
inútils, uns diners que les comunitats autònomes ara estarien destinant, a tots aquests
conceptes que esmenta aquesta moció.
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies. Per part de Ciutadans
El Sr. Francisco Avilés
Sí, gràcies. Més que intervenir, exactament com votarem ara? De la part dispositiva?
El Sr. Jaume Oliveras
Entenc que hi ha hagut una proposta, que ha de respondre també el Sr. De las Heras,
votar per separat la part expositiva de la part dispositiva. (...) Hi ha hagut una proposta del
Govern que, de vostè, esperem la seva resposta quan faci la seva intervenció.
El Sr. Francisco Avilés
Però això no s’ha vist mai, no? Eh?, perquè sempre s’ha dit que el que val és la part
dispositiva, són els acords, que és el que es vota i ara resulta que ja ho puc, també...
El Sr. Jaume Oliveras
Diuen que també forma part de l’acord.
El Sr. Francisco Avilés
Sí, sí, val, val, bé, bé
El Sr. Jaume Oliveras
Tindria la paraula el Sr. Garcia
Sr. Eduard Garcia
Bona nit a tothom. Nosaltres, des del nostre grup municipal volem agrair al PP la
presentació d’aquesta moció que, dit sigui de pas i com ha recordat també el portaveu del
PSC, és molt similar a algunes que en la mateixa línia ja es van presentar en el mandat
anterior. No vull pensar que vostè ha presentat aquesta moció amb l’esperança o la
voluntat que el Govern municipal la votés en contra i no hi donés suport pensant que com
que a la Generalitat hi ha certes simpaties, doncs, amb els que governen serien capaços
de votar-la a favor. Si ho ha fet així, també com deia el portaveu d’ICV-EUiA, s’equivoca.
Nosaltres estem aquí, i ho tenim molt clar, per defensar els interessos del nostre municipi
i per defensar els interessos dels nostres conciutadans i, tal com ja hem fet anteriorment,
doncs, donarem suport a tot allò que suposi reclamar un deute, sigui qui sigui qui ens el
deu; per tant, referent a aquesta moció que avui presenta i ens dóna l’oportunitat de
refermar el nostre compromís vers el poble del Masnou més enllà de les sigles.
En la mateixa línia, i atesa la feina que ha fet, i atès que no dubto que vostè també
anteposa el poble i anteposa els seus conciutadans a les sigles, doncs, ja que ha fet
aquesta moció, jo li proposo que faci un pas més, i és que modificant i substituint tot allò
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que fa referència als ens locals, vostè ho substitueixi per la Generalitat de Catalunya com
a receptor, i substitueixi també, quan la moció actual parla de la Generalitat de Catalunya,
a qui posi l’Estat com a deutor, llavors la presenti al seu partit i l’animo a que el seu partit
presenti aquesta moció modificada al Parlament de Catalunya per tal que l’Estat pagui a
la Generalitat tot allò que ens deu. Entenc que la gent del PP té els mateixos ferms
compromisos que té la gent de CiU i las gent d’ERC i que avui mostrem i que, per tant,
serà capaç de deixar les sigles a banda i reclamar que l’Estat, sigui qui sigui qui governi,
encara que de moment siguin vostès en funcions, que deguin allò que deu, que paguin
allò que deuen, perdó. Per tant, el nostre vot serà favorable a la moció, com suposo que
es desprèn de la intervenció.
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies Sr. Garcia. Sra Folch.
La Sra. Sílvia Folch
Sí, gràcies senyor alcalde. Bona nit a tothom. Tal com expressava l’expressió de motius
de la moció que havíem presentat a través d’una esmena i que hem retirat, els municipis
som l’administració més propera als nostres conciutadans, les administracions que
coneixen millor els problemes reals de la gent, i en molts aspectes des d’on gestionem
millor les competències que tenen relació amb el benestar de la ciutadania. Aquest paper
l’ha d’assumir el món local i estem patint una greu disminució dels ingressos per part de
la Generalitat de Catalunya i per part de l’Estat. En aquests moments, el deute existent
per part de la Generalitat de Catalunya amb l’Ajuntament del Masnou és d’1.191.733,55 €
i us vull avançar que demà sortirà aquest escrit, signat pel nostre alcalde del Masnou,
dirigit al conseller d’Economia i Hisenda, el Molt Honorable Oriol Junqueras, en què se
sol·licita una trobada per fer un calendari de pagaments d’aquest deute. Però alhora,
també instar, per això en la segona esmena ho instem, de reclamar a l’Estat espanyol a
que efectuï també els deutes que manté amb la Generalitat de Catalunya. Doncs, és
evident que el nostre deute amb el nostre municipi ve produït per un impagament de les
transferències per part del Govern català; però, evidentment, el principal deutor és l’Estat
espanyol. Gràcies
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies. Sr. De las Heras té la paraula.
El Sr. Federico de las Heras
Bé, a veure per on començo. Al Sr. Garcia li diria que presenti ell les seves mocions, que
segurament no li presentaré ni esmenes de supressió ni esmenes de modificació, perquè
un té una dignitat i respecta la posició dels seus oponents i no atinaria a fer una cosa com
aquesta, ni molt menys. Dos, vull comentar un altre tema, el Sr. Suñé, respecta al que ha
dit dels deutes i tal, no vull entrar en la discussió de com va quedar l’Estat fa uns anys
perquè no toca, ja ho hem discutit prou vegades i no és el motiu. I tres, diré una cosa
interessant: la vergonya que suposa les esmenes que ha presentat, la forma en què s’ha
presentat per part del Govern amb aquesta moció Precisament, jo no sé si l’esperit del
nou ROM és respectar la voluntat dels ponents, si no estan d’acord amb la voluntat es
poden abstenir, poden votar en contra o poden fer una altra cosa, però intentar
distorsionar la voluntat del ponent com acaben de fer ara, jo trobo que és una vergonya.
Des d’intentar canviar el preàmbul a posar una adició, que ara comentarem, com han
posat, com volen posar, que és el tema de contraposar el que és el deute de l’Estat, que
ara ho comentaré, perquè ho porto bastant documentat, sabia que ho farien, ho porto
documentat i és un tema que si volen entrar, hi entrarem que ho porto preparat ―no
pensarien que ho deixaríem així com així.
Aquí estem parlant dels deutes de la Generalitat amb l’Ajuntament del Masnou. Deutes
que són per pagar béns corrents: escoles bressol, menjadors, ajudes socials, diner
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corrent. Aquí, el que han incorporat els ponents és un recurs a la disposició addicional
tercera de l’Estatut que ―ara els explicaré com funciona― és una reclamació
d’inversions en infraestructures. Però és una reclamació d’inversions d’infraestructures
que surt a l’Estatut dels quals l’Estat, una, no té cap obligació de pagar, surt a l’Estatut i hi
ha una sentència pel mig, mirin bé la sentència, i dos, va en funció del PIB, i dos, pot
pagar més, pot ser menys, depèn de com vagin els anys. Evidentment els anys de crisi,
les inversions, no Catalunya a tot arreu, han estat més baixes fruit de la crisi, els diners
s’han destinat a altres polítiques, a polítiques que casos socials, a mirar que no
caiguessin les pensions, a pagar els aturats i a pagar moltes coses. Les prioritats eren les
que eren, per a Catalunya i per a tothom. Primer les persones i després les
infraestructures.
Per part nostra, som generosos i votarem a favor de la moció esmenada, com no podria
ser d’una altra forma, ja que som nosaltres els ponents i el títol és el nostre, com a mínim
que surti això; però que consti en acta la nostra protesta de la forma de fer d’aquest
Ajuntament. Perquè hi ha moltes formes de fer: poden dir ho respectem, cadascú que
opini el que vulgui i votarem una altra cosa o intentem distorsionar com s’ha volgut, com
s’ha intentat fer d’aquesta forma, ho trobo tant poc honorífica, com fins i tot canviar un
preàmbul, que té una sèrie de continguts, que hi estaran d’acord o no, una sèrie de
contingut que hi ha aquí. Bé, ja ho han intentat canviar. Gràcies
El Sr. Jaume Oliveras
Una pregunta: vostè estaria d’acord a fer la votació per separat: la part expositiva i la part
dispositiva? Si li sembla, votaríem primer la part expositiva de la moció del PP.
El president sotmet a votació la part expositiva de la moció del Grup Municipal del PP
Resultat: 8 vots a favor, 2 vots en contra i 10 vots d’abstenció.
Votació:
Els grups municipals de C’s (3 regidors), ICV-EUiA-E (2 regidors), PSC-CP (2 regidors) i
PP (1 regidor) hi voten a favor.
El Grup Municipal de la CUP-PA (2 regidores) hi vota en contra.
Els grups municipals d’ERC-AM-MES (6 regidors) i CiU (4 regidors) s’abstenen.
El president sotmet a votació la part dispositiva amb les esmenes incorporades d’ICVEUiA, ERC-AM-MES i CiU
Resultat: S’aprova per 18 vots a favor i 2 vots en contra.
Votació:
Els grups municipals d’ERC-AM-MES (6 regidors), CiU (4 regidors), C’s (3 regidors), ICVEUiA-E (2 regidors), PSC-CP (2 regidors) i PP (1 regidor) hi voten a favor.
El Grup Municipal de la CUP-PA (2 regidores) hi vota en contra.
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.
“Els municipis són les administracions més properes als nostres ciutadans, les
administracions que coneixen millor els problemes reals de la gent, i, en molts aspectes,
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des d’on es poden gestionar millor les competències que tenen relació amb el benestar
de la ciutadania.
I aquest paper l’ha assumit el món local català sense cap tipus de recolzament per part
del Govern de la Generalitat que és el que té la competència exclusiva en polítiques
socials i el que té la clau per poder transferir als ajuntaments els recursos necessaris
perquè aquestes polítiques s’implementin amb garanties de qualitat.
Aquesta situació s’ha agreujat en els darrers anys, i molt especialment en les dues
darreres legislatures del Parlament de Catalunya donat l’elevat deute de la Generalitat de
Catalunya amb el món local. Així sabem que, amb dades de meitat de 2015, la
Generalitat tenia un deute amb els ajuntaments, consells comarcals i altres ens locals,
com les diputacions provincials, de 667 milions d’euros.
A aquesta situació s’han de sumar continuades retallades que ha anat aplicant el Govern
de la Generalitat al món local pel manteniment de serveis essencials per als ciutadans
que han hagut d’assumir els propis ajuntaments com són les retallades tant del Fons de
Cooperació Local destinat als ajuntaments que va acumular una baixada del 20% des de
2010 o del PUOSC que es va reduir, en només dos anys amb una retallada del 73%.
Tot plegat ha afectat de manera molt negativa, i de manera específica, a les polítiques
socials, polítiques en les que la Generalitat té competència plena però que ni les ha
implementat ni ha permès, amb la retallada al finançament local, que els municipis les
puguin implementar.
Polítiques com les d’infància on acumulem una retallada de prop de 12 milions d’euros en
els darrers tres anys; de lluita contra la pobresa on encara no s’ha signat el pacte contra
la pobresa; les polítiques de protecció social amb retallades de 172 milions d’euros entre
2012 i 2015; la política de lluita contra la pobresa energètica en la que encara no s’ha
constituït el fons; la d’accessibilitat sense recursos per implementar la nova llei; les
partides per l’educació 0-3 anys que la Generalitat ha deixat a zero o les de beques
menjador que són clarament insuficients i on en algunes comarques de Barcelona s’han
produït retallades de fins al 50%.
Totes aquestes retallades de la Generalitat han afectat concretament els serveis
municipals: les inversions compromeses a la llei de barris, les escoles bressol, les
escoles de música i els serveis socials així com centres per a persones amb discapacitat
o gent gran.
Una situació agreujada donat que la Generalitat s’ha negat continuadament a fer públic el
seu deute al portal de la transparència o a donar a conèixer el calendari de pagament
dels seus compromisos pressupostaris, recursos que els ajuntaments han anat avançant.
Aquesta política de la Generalitat ha agreujat la situació de molts municipis tot provocant
que hagin augmentat la despesa en els anomenats serveis impropis (competències que
no tenen atribuïdes legalment) que en molts municipis està situada, a hores d’ara, entre el
25% i el 30% del pressupost anual.
Aquesta situació és greu perquè, segons alertaven les entitats municipalistes, els
municipis amb una major despesa no obligatòria per habitant són els que tenen menys de
5.000 habitants amb un 9,04% per sobre de la mitjana, fet que obliga a les diputacions a
fer un sobreesforç en aquest municipis.
A més, s’ha de destacar des de la vessant legislativa, que, en les dues darreres
legislatures, el Govern de la Generalitat ha estat incapaç de promoure l’aprovació de la
Llei de Governs Locals i de la Llei de finances locals. Cal recordar també que, en els
darrers anys, les Transferències Corrents de l'Estat, que són una de les principals fonts
d’ingressos dels Ajuntaments s’han vist fortament reduïdes, la qual cosa ha agreujat la
situació financera dels mateixos.
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Les corporacions locals catalanes necessiten un govern que compleixi els seus
compromisos, pagui els seus deutes i no centrifugui les seves pròpies responsabilitats a
les corporacions locals. Un Govern municipalista a la Generalitat de Catalunya que es
comprometi amb l’augment dels recursos que reben els ens locals i amb el finançament
dels serveis bàsics que presten als ciutadans augmentant els recursos del Fons de
Cooperació Local de Catalunya i del Pla únic d'obres i serveis.
És per aquests motius que els regidors del Grup del Partit Popular del Masnou que
subscriuen formulen la següent moció i proposen al Ple l’adopció del següent
ACORD:
L’Ajuntament del MASNOU constata que a aquesta darrera legislatura les polítiques del
Govern de Catalunya adreçades als governs locals han estat insuficients: no han impulsat
els canvis legislatius que requerien; han centrifugat el deute de la Generalitat envers els
ens locals; i de forma unilateral han suprimit o ha disminuït greument el finançament de
serveis públics prestats pels ens locals que són responsabilitat de la Generalitat de
Catalunya.
L’Ajuntament del MASNOU insta al Govern de la Generalitat a:
o Incorporar al portal de transparència, tal com va votar el Parlament de Catalunya
en sessió de 16 d’abril de 2015, un informe sobre el deute pendent de la
Generalitat amb tots els ens locals, incloent l’import total i el desglossament sobre
les partides de deute següents d’inversions municipals, beques de menjadors,
escoles bressol municipals, projectes pendents de pagament per la Llei de Barris,
programes de formació ocupacional i programes municipals de cohesió social.
o Garantir un finançament suficient dels serveis públics prestats pels ens locals que
són responsabilitat de la Generalitat de Catalunya mitjançant la seva inclusió
específica en els Pressupostos de la Generalitat fent especial esment al
finançament de les escoles bressol, les escoles de música i les escoles d’art
municipals, així com la consignació pressupostària necessària per satisfer les
subvencions dels imports ja aportats pels ens locals en el marc de la
convocatòries de l’anomenada Llei de Barris.
o Fer efectius els pagaments pendents de la Generalitat als ens locals d’exercicis
anteriors tot signant, tal com s’ha fet amb l’Ajuntament de Barcelona, els acords
necessaris amb cada ens local per fixar un calendari de compromisos de
pagament dels deutes que té pendent dels exercicis anteriors.
o Adoptar les mesures pressupostàries necessàries per tal que els deutes
comptables, que encara no han estat reconeguts, de la Generalitat amb els ens
locals puguin tenir la consideració d’ingrés pressupostari en els pressupostos dels
ens locals.
o Presentar de manera urgent i prioritària el projecte de Llei de Governs Locals i el
projecte de Llei de finances locals amb la participació del món local i les entitats
municipalistes.
Reclamar a l’Estat espanyol el pagament dels deutes amb la Generalitat de Catalunya, en
especial els corresponents a la disposició addicional tercera de l'Estatut.
Demanar al govern municipal faci públic el deute que el Govern de la Generalitat té amb
l’Ajuntament del Masnou al Masnou Viu i a la pàgina web municipal.
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
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del Congrés dels Diputats, a la Federació de Municipis de Catalunya, a l’Associació
Catalana de Municipis, a la Federació Espanyola de Municipis, a les associacions,
entitats i col·lectius del Masnou i fer-los públics al Masnou Viu i a la web municipal.”
16. Moció presentada pel Grup Municipal d'ICV-EUiA per a la retirada dels símbols
franquistes i per la dignificació de la memòria democràtica
El Sr. Màxim Fàbregas
Gràcies, senyor alcalde. Primer voldria informar que hem acceptat esmenes per part
d’ERC, CiU i de la CUP, n’hem acceptat algunes literalment de Convergència i Esquerra i
hem proposat algun redactat alternatiu per incorporar aquella part que no acceptàvem i, si
no hi ha inconvenient, llegiria ja la moció esmenada:
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.

“L‘aixecament militar del general Franco va acabar amb la República i la democràcia i va
instaurar una dictadura militar que va significar la pèrdua de drets, llibertats i vides
humanes, en una repressió que va obligar a milers de persones a exiliar-se a d'altres
països.
Aquell aixecament militar ens va dur a una de les etapes més crues de la nostra historia:
el regim franquista. Una etapa basada en I’opressió, en la imposició i en I’aniquilació de
les institucions legítimes de Catalunya. Una etapa de la qual ja ens hem deslliurat però
que encara resten elements que ens la recorden.
L’any 2007 es va aprovar la Llei del Memorial Democràtic i també es va aprovar la Llei de
la Memòria Històrica que, entre d'altres mesures, ordena la retirada de tots els símbols i
monuments públics que honorin o recordin al franquisme, exaltin la sublevació militar i la
Guerra Civil.
Malgrat això, a diferents pobles i ciutats de la demarcació de Barcelona encara hi ha
simbologia franquista, en particular les plaques que el desaparegut Instituto Nacional de
la Vivienda posava als edificis construïts als anys 50, 60 i 70. Unes plaques que inclouen
I’emblema de la Falange, amb el jou i les fletxes derogats per la Constitució Espanyola de
1978, i que no es pot considerar que formin part dels elements decoratius de les façanes
ni que siguin elements informatius.
Aquestes imatges i símbols constitueixen trets claus en l’imaginari col·lectiu dels anys
foscos de la nostra historia i, per tant, cal retirar allò que va escenificar un dels episodis
més negres de la mateixa.
Al mateix temps, i més enllà de l’eliminació de qualsevol vestigi de la dictadura franquista,
cal un reconeixement dels espais que tinguin a veure amb la memòria democràtica i
antifeixista i la declaració com a patrimoni d'aquests llocs, amb la corresponent
senyalització que expliqui els fets que hi van succeir.
El 31 d'octubre de 2013, el Ple de la Diputació de Barcelona va aprovar una moció,
presentada pels grups d'ICV-EUIA i ERC, de suport a les querelles per crims contra la
humanitat per I’afusellament del President de la Generalitat de Catalunya, Lluís
Companys i la resta de víctimes del franquisme en la què s'expressaven els següents
acords:
PRIMER. Manifestar el suport de la Diputació de Barcelona a la querella presentada al
Jutjat Federal núm. 1 de Capital Federal (Argentina) per crims contra la humanitat per
l’afusellament del president de la Generalitat L1uís Companys, quaranta-cinc alcaldes i
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dos diputats al Parlament de Catalunya, i a la Querella 4591-10 presentada
anteriorment al mateix jutjat per familiars de víctimes del franquisme de tot l'Estat
Espanyol així com a totes les iniciatives judicials emparades en la jurisdicció universal
que tinguin com a objectiu la reparació deIs crims del franquisme.
SEGON. Donar suport a qualsevol altra ampliació d'aquestes querelles recentment
presentades que tingui com a objectiu el reconeixement, l'anul·lació i la restitució de la
dignitat de les persones afusellades durant la repressió franquista.
TERCER. Reclamar a I’Estat espanyol l'anul·lació de tots els judicis sumaríssims duts
a terme durant el període de la dictadura per restituir la dignitat de les víctimes del
franquisme.
QUART. Instar al govern de la Diputació de Barcelona a donar suport als municipis per
tal de que puguin investigar per documentar amb dades a les víctimes del franquisme
de les seves localitats i a les iniciatives públiques i privades de recuperació i
reivindicació de la memòria d'aquestes.
CINQUÈ. Enviar una copia d'aquest acord al Jutjat Federal núm. 1 de Capital Federal
(Argentina) i al Ministeri de Justícia del Govern de l’Estat Espanyol i a les entitats de
recuperació de la memòria històrica de Catalunya.
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. Reiterar la condemna del franquisme i el règim dictatorial posterior que, durant
quaranta anys, va reprimir tot vestigi de dissidència i lluita per la llibertat, la justícia
social i els drets de les persones.
2. Instar la Diputació de Barcelona a fer efectius els acords presos en la sessió
ordinària del Ple de la Diputació del passat 23 de desembre de 2015:
a) Creació d’una línia de suport econòmic als ajuntaments de la demarcació de
Barcelona per a la retirada de forma gratuïta de simbologia amb referències
franquistes o que tinguin a veure amb persones relacionades amb dita Dictadura
dels edificis, carrers i nomenclàtor del seu municipi.
b) Impuls d’una col·laboració –tècnica i econòmica- amb la Generalitat de Catalunya
en matèria d’actuacions –localització, excavacions, dignificacions, etc.- en fosses
comunes ubicades a la demarcació de Barcelona.
c) Suport als ajuntaments de la demarcació que desenvolupin una veritable política
pública de memòria democràtica per a posar en valor el patrimoni cultural popular
dels municipis de la demarcació, i dignificar la memòria democràtica.
3. Instar el govern de l'Ajuntament a continuar amb la tasca ja iniciada relacionada
amb actuacions adreçades a identificar i retirar dels edificis, carrers i nomenclàtor
del nostre poble qualsevol element, referència o simbologia franquista que pugui
estar relacionada amb la Dictadura franquista, la seva ideologia i les persones que
l'han defensat i l'han servit, així com amb actuacions destinades a la dignificació
de la memòria democràtica al nostre poble.
Que aquesta relació es traslladi a la Comissió d'Honors i Distincions per tal que
proposi noms i símbols alternatius.
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Que, entre les accions a realitzar, s'inclogui la commemoració, el 26 de gener, de
la condemna als bombardejos feixistes sobre El Masnou.
4. Comunicar aquest acord a la Diputació de Barcelona, al Memorial democràtic de
Catalunya, les Entitats Memorialistes 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. Per tant, entenc que estan les esmenes transaccionades i incorporades.
Ara passaríem a les intervencions dels grups municipals, Sr. Federico de las Heras.
El Sr. Federico de las Heras
Gràcies, senyor alcalde. Bé, si no recordo malament, senyor Màxim Fàbregas, el partit
ponent, vostès, han estat en govern en aquest municipi i, de fet, han tingut no poques
ocasions, com a governants municipals, de fer i desfer al seu gust a l’entorn físic del
municipi, inauguracions de places incloses, anomenades com places de la República,
amb simbologia xic de banderes republicanes, si no recordo malament. La qüestió, Sr.
Màxim Fàbregas, és estar mai estar de gust, la qüestió és mantenir la iconoclàstia onírica
d’aquells símbols de lluita, que ho van ser en el passat d’alguns i traslladar-los
periòdicament al present, com està fent vostè ara mateix. Per què és necessari mantenirlos vius, atès que són unes lluites que ja no existeixen? Però necessàries per a una base
ideològica de bona part de les esquerres i que avui imploren, com és el cas d’aquesta
moció, com a base de la seva essència. Què seria de les esquerres sense el Franco? No
s’ho han preguntat alguna vegada? Sembla com un cànnabis motivador de la inspiració.
També el ponent fa un breu repàs per la història i ens indica que el règim franquista va
acabar amb la República i la democràcia. Interessant afirmació que caldria contextualitzar
l’any 36, les dates precedent del qual els conceptes llibertat i democràcia que avui exposa
el ponent anaven acompanyats d’assassinats, aquí mateix a Barcelona, persecució
religiosa i violacions de la llibertat individual, en nom de moltes sigles: anarquistes,
comunistes, marxistes, etc. Que, sens dubte, van dinamitar de base la Segona República
i no va poder ser i, desgraciadament va conduir a una guerra civil. Ja ho va dir don Miguel
de Unamuno l’any 1931 quan es va discutir la constitució de la Segona República: “No es
eso, no es eso, la república es una cosa, el radicalismo, es otra” 1931, don Miguel de
Unamuno. Així que, Sr. Fàbregas, quedi’s vostès amb la seva idealització republicana
que mi, per sort, ha arribat a conèixer.
Encara que la majoria dels que estem aquí, començant de per qui parla, per no conèixer,
no va conèixer ni el franquisme. Franco murió en el 75, un va néixer el 63, 11 anyets i
mig, pantalons curts encara. Perquè no deixen, així, que la història faci la seva feina, tot
el nostre entorn és fruit de la nostra història, menys que vulguem semblar-nos als
talibans, especialistes a destrossar monuments mil·lenaris volant els caps dels budes per
infidels.
Els noms dels carrers, la seva arquitectura, formen part del pas de tots els temps i, amb
el franquisme, 40 anys al poder, és un altre temps més, com va ser el temps de la
República, com va ser el temps dels monàrquics, com va ser el temps dels capitans del
Masnou. No han investigat quins capitans del Masnou van tenir passat tèrbols o negrers?
I no els tenim a les nostres viles amb els seus noms? Els hem de treure per això? Per
crímenes de lesa humanidad? Home, seria una estupidesa perquè forma part de la nostra
història.
Per cert, Sr. Fàbregas, respecte als símbols de la falange de l’Institut Nacional de la
Vivenda, jo, que recordi, jo no n’he vist cap. Sé que els van canviar fa bastant de temps i
ja posava això d’aquesta vivenda fou construïda en règim de protecció oficial o alguna
cosa, alguna llegenda d’aquestes similars. I, sobre això, li diria que ojalá s’haguessin
construït moltes més vivendes amb aquest esperit, que va permetre a obrers i a
economies domèstiques accedir a dignes vivendes a preus assequibles, fora de
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l’especulació i en pro de la classe obrera espanyola dels seus temps, cosa que avui dia
hem trobat a faltar. Gràcies.
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies
El Sr. Federico de las Heras
El nostre vot serà no.
El Sr. Jaume Oliveras
Ho he intuït, Sr. Federico de las Heras. Un comentari, sense voler entrar en debat: vostè
té un greu problema amb la història, eh! Perdoni, eh!
El Sr. Ernest Suñé
Jo li asseguro, senyor alcalde, que no volia intervenir, no tinc res preparat, però, és clar,
davant l’afirmació que el senyor De las Heras ha fet que la República és el mateix que la
dictadura del Sr. Franco o que la culpa que es perdés la democràcia a la Segona
República va ser per la pròpia II República, jo crec que aquí, ja no és un greu problema
d’història sinó de la seva interpretació. Comparar una democràcia, amb tots els seus
defectes i amb la gravetat dels fets que poguessin succeir, amb un aixecament militar jo
crec que hi ha un error de concepte, per molt greu, per situacions greus que passessin a
la democràcia de la Segona República, per assassinats, escolti, per això hi ha la justícia.
L’aixecament militar va anar en contra de tota la lògica i de la democràcia mateixa. I vostè
ha esmentat Unamuno. Unamuno, que va ser una persona que en certa forma va patir, va
fer aquell crit quan el Sr. Millán Estrai, aquell senyor que es va aixecar al general Franco,
va dir ―ja no sé el que va dir― “muerte a la inteligencia”, atenció a comparar, a posar a
la mateixa banda de la balança la dictadura del general Franco amb la Segona República.
I jo no dic que la Segona República fos perfecte, segur que té moltes coses criticables,
radicalitat, segur, però no és això justificable per un aixecament militar? que va
arrabassar la llibertat, que va fer que molta gent perdés la vida, dels dos bàndols, i que va
treure el pitjor d’aquest país, el pitjor, la història negra d’Espanya es va continuar escrivint
en aquella època; per tant, jo crec que val la pena que revisi com explica les coses.
Gràcies
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies, Sr. Suñé. Sra. Miras, endavant.
La Sra. Sandra Miras
Nosaltres volem dir-li dos coses, també, ja que ha citat Unamuno. Li direm que Unamuno
també va dir “venceréis pero no convenceréis”. I la segona cosa que li volem dir molt
seriosament és que la frase “què serien les esquerres sense el Franco” no li perdonem.
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies, Sra. Miras. Per part de Ciutadans, Sr. Avilés
El Sr. Francisco Avilés
Per anunciar que el nostre Grup votarà a favor, però sí que demanem que ho facin ja,
perquè és veritat que porta quasi 10 anys aquesta llei, és veritat que el ponent ha
governat l’Ajuntament durant 8 anys, o sigui, al final no voldríem haver-li de donar la raó
al portaveu del PP. Sembla que la vulguin tenir viva, aquesta memòria històrica, perquè fa
tres o quatre anys es presentava la moció a tots els ajuntaments, una mica de moguda.
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Fem-ho d’una vegada, eliminem, exterminem tots els símbols de genealogia franquista,
però fem-ho ja, posem-nos a treballar i no hem de repetir debats estèrils aquí de la
Guerra Civil, qui té raó, i la República... Tot això és absurd. Així que, si us plau, fem-ho
d’una vegada.
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies, Sr. Avilés. Per part de CiU
La Sra. Noemí Condeminas
Sí, miri, en plena polèmica per la detenció i empresonament de dos titellaires a Madrid,
per presumpte apologia del terrorisme, la localitat càntabra de Santoña va celebrar el
passat Carnestoltes, d’una manera més polèmica que una altra cosa, amb una comparsa
de rua vestits d’uniformes falangistes i entonant el Cara al sol, on allà vam poder veure,
per exemple, alguns menors d’edat que ni tan sols sabien què estaven fent. Per què faig
aquesta reflexió? Doncs perquè creiem que aquesta moció, més que mai, fins i tot ben al
contrari del que pensen alguns.. Vostès no tindrien cap dubte a recriminar-ho. Doncs, bé,
miri, jo, com vostè, vaig tenir la sort de no viure aquest passat obscur, però sí els meus
avis i tants avis dels que han estat aquí. I que no eren gent política i que no hi tenien res
a veure, amb la política. I que els va tocar estar en un bàndol com els podia haver tocat
un altre, però que es van tirar més d’un any i mig morint-se de gana en un camp de
concentració. Per tant, no m’equipari el senyor Franco amb cap altra cosa, perquè és un
dictador i això no es pot negar. Gràcies
El Sr. Jaume Oliveras
Gràcies, Sra. Condeminas. Sra. Folch
La Sra. Sílvia Folch
Gràcies de nou. Bé, en primer lloc, volíem agrair al ponent de la moció que hagi acceptat
les esmenes presentades per l’Equip de Govern. La primera deia, per aclarir, que el que
caldria acordar era instar la Diputació de Barcelona a fer efectius uns acords que, en el
mateix sentit que aquesta moció, ja s’havien pres el passat 23 de desembre de 2015. I en
un sentit semblant, i també aprofitant per donar resposta a la intervenció del Sr. Avilés, la
segona esmena demanava que es reconeguessin les tasques que s’han iniciat per part
de l’actual Equip de Govern encaminades a identificar i a retirar dels edificis, dels carrers,
de nomenclàtors del nostre poble, qualsevol element, referència o simbologia que pugui
estar relacionada amb la dictadura franquista i que, per tant, s’acordés continuar amb
aquesta tasca iniciada. Vull indicar que a data d’avui ja s’han enviat diferents cartes a
finques on s’han identificats diferents plaques provinents de l’època franquista a fi i efecte
de poder obtenir la conformitat de la propietat per a la seva retirada.
La Sra. Sandra Miras
Puc demanar un moment la paraula?
El Sr. Jaume Oliveras
Amb brevetat, si us plau
La Sra. Sandra Miras
Sí, és que m’he enfadat una mica i se me n’ha anat... Era referent a les esmenes.
Nosaltres havíem presentat unes esmenes en aquesta moció, que hem vist que estaven
incorporades a la lectura. Bàsicament, es tractava de canviar l’ordre dels punts en els
acords. Després, la nostra aportació també era la frase, reiterar que la condemna al règim
dictatorial franquista que va inspirar-se en el feixisme per instaurar el nacionalcatolicisme,
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aquesta dictadura, durant 40 anys va reprimir qualsevol dissidència i lluita de llibertat, la
justícia social i els drets de les persones. També havíem proposat que es canviés, enlloc
de dir de forma gratuïta, sense cost per als ajuntaments. Proposàvem que es
commemorés, el 26 de gener, les víctimes dels bombardejos feixistes al Masnou, també
ha estat incorporat. I agraïm a Iniciativa que hagi incorporat aquestes esmenes en el text.
Moltes gràcies
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies, Sra. Miras. Ara tindrà la paraula el ponent de la moció. Ai perdó, el Sr.
Màxim Fàbregas
El Sr. Màxim Fàbregas
Ens han confós, Sr. Federico. Si li digués que m’ha sorprès la seva intervenció
l’enganyaria, vostès ja ho sap, eh?, ja me l’esperava. Ara sí, el to poètic que ha utilitzat,
sobretot quan ha parlat de la iconoclàstia onírica, m’ha deixat bocabadat. Però si parlem
seriosament, té raó vostè. Nosaltres hem estat al Govern en aquest municipi, 8 anys, i
justament en aquesta època, 8 anys, l’any 2006 que, coincidint amb una campanya del
Departament de Medi Ambient i Habitatge a tot Catalunya, que va oferir la possibilitat a
900 municipis de Catalunya, més de 900, de poder procedir a retirar la simbologia
franquista, només s’hi van acollir 80 municipis i un dels 80 municipis va ser el del
Masnou. I el Masnou va retirar l’any 2006 18 plaques d’aquestes característiques a les
quals vostè feia referència. Per suposat, nosaltres estem orgullosos que el Masnou tingui
una plaça que es digui plaça de la República i també li vull recordar que se li va posar el
nom justament en aquesta mateixa època, igual que també estem orgullosos que tinguem
una plaça que es sigui Miquel Martí i Pol, exactament igual d’orgullosos.
Nosaltres no implorem, nosaltres denunciem dictadures franquistes, vostè sembla que,
amb l’argument que no la vaig viure perquè tenia pantalons curtets l’any 75 quan va morir
el Franco, ignora el que va passar; però no costa gaire agafar llibre d’història que no
siguin tendenciosos, no comprats en determinades llibreries, i amarar-se una mica i veure
que moltes de les coses que ha dit no tenen cap mena de sentit que les hagi dit. M’ha
molestat especialment que ens compari amb els talibans. Vostè sap què ha dit quan ens
ha comparat amb els talibans? No, si segur que no sap el que diu. Comparar-nos amb els
talibans perquè proposem retirar símbols feixistes, vostè creu que ha estat una
comparació encertada? Jo crec que no. Miri, nosaltres, com deia abans el Sr. Suñé en la
seva intervenció, creiem que la República va cometre errades, però la República era una
institució democràtica, i en una democràcia els governs es canvien amb eleccions, no es
canvien a canonades, que és el que va fer Franco i tots els seus acòlits. Gràcies. Volia
agrair també, per això, a tota la resta de grups el suport a la moció que hem presentat i
les esmenes que han presentat, que han millorat el redactat.
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies. Per tant, si els sembla, passaríem a la votació.
El Sr. Federico de las Heras
Puc intervenir?
El Sr. Jaume Oliveras
Li demanaria la màxima...
El Sr. Federico de las Heras
Evidentment. No, no, si aquí no vull entrar en polèmiques perquè discussions en podem
tenir tropecientas mil i més, no. Una cosa, no vull que es confonguin a la intervenció que
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ha fet el Sr. Suñé, els comparatius. Jo no he fet comparatius de cap tipus. Jo aquí el que
he reflectit és el que he dit tal com ho he dit. Qui vulgui entendre coses més enllà, allà la
seva imaginació, però jo insisteixo, els meus pantalons eren molt curts l’any 75. Això no
ho canviarà ningú, o sigui que d’aquí no hi ha res a rascar, en aquests temes. Ara, les
coses són com són i hi ha temes que són eterns i temes que són recurrents, que cada x
temps, etc. I pensem que un tema d’aquests toca ja acabar-lo d’una vegada i dedicar-nos
a coses més productives, que és una mica el que es vol dir en tota la meva intervenció.
Gràcies
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies. Doncs, si els sembla, passem a la votació de la moció, amb les esmenes
incorporades, que ha presentat Iniciativa.
Resultat: Aprovat per 19 vots a favor i 1 vot en contra.
Votació
Els grups municipals d’ERC-AM-MES (6 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) hi vota en contra.
17. Moció presentada pel Grup Municipal d'ICV-EUiA sobre transparència, accés a
la informació i Bon Govern
El Sr. Màxim Fàbregas presenta aquest punt tot explicant: bàsicament, la moció tracta
que l’Ajuntament del Masnou, i també la Generalitat de Catalunya, adoptin mesures per
tal complir una norma que va aprovar la Generalitat l’any 2014, finals de 2014, que té
referència a tots els temes relacionats amb la transparència en l’actuació de les diferents
administracions públiques. Per tant, amb aquesta voluntat és que presentem aquesta
moció.
El Sr. Màxim Fàbregas 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 governs locals hem fet avenços importants en relació amb la qualitat democràtica,
entre els quals hi ha Reglaments Orgànics Municipals flexibles i adaptables a la
participació de la ciutadania, Reglaments de Participació ciutadana, processos inclusius
de codecisió, consultes populars, auditories, audiències públiques o pressupostos
participatius. Accions i metodologies, totes elles, enteses i acceptades com a progressos
en l’aprofundiment democràtic local.
La vigent Llei catalana 19/2014, de 29 de setembre, sobre Transparència, accés a la
informació pública i bon govern fixava l’1 de gener de 2016 com a data per a l’entrada en
vigor del Títol II que no només permetrà el reconeixement d’un dret ampli d’accés a la
informació pública i una major participació en la presa de decisions per part dels
ciutadans i ciutadanes, sinó que també avaluarà la qualitat democràtica del funcionament
de les administracions públiques.
Aquesta circumstància fa que la Transparència a l’Ajuntament del Masnou serà avaluada,
tant pel que fa al funcionament de la pròpia administració, com també el de les seves
organitzacions i associacions els ingressos de les quals provenen de manera significativa
de subvencions o ajuts públics.
S’inclou a la Llei la regulació del Registre de grups d’interès, amb la finalitat que els
ciutadans i ciutadanes puguin conèixer aquelles persones que duen a terme activitats
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susceptibles d’influir en l’elaboració i l’aplicació de les polítiques públiques en benefici i
interès d’altres persones o organitzacions, les relacions que mantenen amb
l’Administració i les regles o codi de conducta que han d'acceptar i complir per a garantir
la "traçabilitat" de les decisions públiques.
La llei també conté capítols específics sobre el Codi de conducta aplicable als alts càrrecs
de les administracions, càrrecs electes i personal funcionari, sobre la garantia que els
serveis públics de la seva competència es prestin en unes condicions de qualitat
definides i desenvolupades en cartes de servei que seran instruments amb valor
reglamentari als efectes de la seva vinculació i exigència de compliment. Les mesures de
bona administració es complementen amb l’establiment d’un sistema d’avaluació
permanent dels serveis i amb el reconeixement del dret de la ciutadania de formular
propostes i suggeriments.
La llei també determina la creació d'un Portal de la Transparència, com a instrument bàsic
i general per a facilitar a la ciutadania la informació de forma integrada de tots els àmbits i
àrees de l'Ajuntament. Aquest portal es configura com una plataforma electrònica de
publicitat a Internet, que permet l’accés a tota la informació disponible i que conté els
enllaços amb diferent documentació o informació institucional, que ha de complir les
recomanacions de la Iniciativa d’Accessibilitat Web per a facilitar-hi l’accés a les persones
amb discapacitat.
En definitiva, l’entrada en vigor de la Llei 19/2014 suposa el reconeixement del dret de
qualsevol ciutadà o ciutadana a accedir a tota aquella informació de la que disposi
l’administració per l’exercici de les seves funcions, l’obligació proactiva de les
administracions a fer‐la conèixer a partir de la utilització dels canals digitals a l’abast i
implicar la ciutadania en les decisions públiques.
Amb la voluntat de contribuir al desplegament d’aquesta Llei amb les màximes garanties,
la necessària reforma i adaptació del ROM i d’altres modificacions reglamentàries
necessàries que se’n puguin derivar, el Grup Municipal d’ICV-EUiA, amb la convicció del
necessari control democràtic, de la transparència, la qualitat democràtica i el bon govern
més enllà del compliment estricta de la llei 19/2014 creiem necessari que el Ple de
l’Ajuntament es pronunciï al respecte i promogui la transparència, el bon govern i la
participació ciutadana al Masnou.
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.- Reclamar al govern de la Generalitat de Catalunya que disposi les dotacions
pressupostàries corresponents per tal d’assistir al compliment de la referida Llei 19/2014 i
tots els seus processos d’implementació en els municipis.
Segon.- Creació d'una comissió especial de transparència, accés a la informació pública,
bon govern i qualitat democràtica d’aquest ajuntament amb els següents objectius:
1.
2.
3.
4.

Fer el seguiment de l'aplicació de la Llei 19/2014, del 29 de desembre
Elevar propostes al ple en relació al desenvolupament local de la llei
Suggerir mesures que avancin i superin els preceptes de dita llei
Redactar una proposta de Pla Estratègic de Transparència i l'ordenança de
transparència amb la finalitat fomentar i incentivar l'efectivitat del principi de
transparència.

Els treballs de la comissió no podran superar el període d'un any.
Tercer.- Presentar a l’aprovació del Ple de l’Ajuntament, en el termini màxim d’un any, la
proposta de Pla estratègic per a l’aplicació de la Llei 19/2014 i de l’avaluació anual del
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grau de compliment, especificant el calendari i el pressupost que s’imputa a cada objectiu
per complir. Publicar tant el pla com l’avaluació del grau de compliment al web “Govern
Obert”.
Quart.- Crear el Portal de Transparència de l'Ajuntament prenent com a model -si
s'escau- les actuals plataformes electròniques elaborades per les entitats municipalistes.
Cinquè.- Crear el Registre de Grups d'Interès i el codi de conducta associat.
Sisè.- Establir els principis bàsics d'actuació del Govern Obert establint procediments
participatius en la definició de les polítiques públiques de més rellevància.
Setè.- Elaborar cartes de tots els serveis de competència municipal en les que s'establirà:
l’organització i la forma de gestió del servei, la identificació dels responsables de la
gestió, els estàndards mínims de qualitat, els indicadors i els instruments per a avaluar-ne
l’aplicació, les condicions d’accés, els drets i deures dels usuaris, el règim econòmic
(taxes i els preus públics que siguin aplicables). Les cartes de serveis tindran caràcter de
reglament local.
Vuitè.- Crear, en el període màxim d'un any, l'oficina/unitat de Transparència i Qualitat
Democràtica encarregada de desenvolupar el Pla Estratègic de Transparència elaborat
per la comissió.
Novè.- Elaborar un Codi Bon Govern Local incorporant els principis establerts en el Codi
proposat per la Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP) que contribueixi a
consolidar pautes de comportament dels càrrecs electes amb l'objectiu de configurar una
ètica pública comuna que exclogui la mala gestió i opacitat, sigui intolerant amb possibles
actuacions corruptes i generalitzi les bones pràctiques.
Desè. Demanar a les entitats municipalistes a l'elaboració d'un codi de govern local propi
de Catalunya aplicable al món local del nostre país.
Onzè.-Manifestar el compromís de tots els grups municipals a treballar conjuntament per
al desplegament d’un model de govern obert a l’Ajuntament del Masnou per crear un
model de funcionament i gestió basats en la transparència, la participació pública i la
col·laboració amb la ciutadania, entitats, empreses, organitzacions i altres
administracions, amb la voluntat de contribuir a crear un clima social que ajudi a
recuperar la confiança en les institucions públiques.
Dotzè. Traslladar aquests acords al govern de la Generalitat de Catalunya, als Grups
parlamentaris del Parlament, a les entitats municipalistes FMC i l’ACM, a les entitats,
associacions i col·lectius del Masnou i fer-los públics al Masnou Viu i al web municipal.”
Hi ha esmenes que en tot cas es podrien presentar
El Sr. Jaume Oliveras
Per tant, les esmenes estan algunes incorporades? Bé, si de cas, Sra. Miras, si vol
explicar les esmenes.
La Sra. Sandra Miras
Sí, nosaltres volíem afegir que es creés una comissió especial de transparència, accés a
la informació pública, bon govern i qualitat democràtica d’aquest Ajuntament i afegíem, la
nostra part era que on tots els grups municipals puguin designar un membre.
Després, teníem una altra esmena que, en el moment en què vostès deien d’elaborar un
codi de bon govern local incorporant els principis establerts en el codi proposat per la
Federació Espanyola de Municipis i Províncies, nosaltres volíem afegir, així com les
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recomanacions que ha fet la Diputació de Barcelona en el volum Bon govern,
transparència, integritat institucional al govern local i altres codis i experiències que
contribueixin a consolidar pautes de comportament ―i aquesta part ja era de vostès― i
també nosaltres volíem afegir que aquest codi es fes de manera participativa i col·lectiva
al poble, que s’organitzés una taula de debat o de discussió que recollís les propostes i
que es traslladessin aquests acords, a més amés de a les entitats municipalistes que
vostès esmentaven, que també es traslladés a l’associació de Municipis per la
Independència. Gràcies
El Sr. Jaume Oliveras
El posicionament sobre les esmenes
El Sr. Màxim Fàbregas
No, li explico. Tenim una proposta transaccional: acceptem la primera esmena, en la qual
es parla que tots els grups municipals hi estiguin representats. De la segona esmena, tot
el primer paràgraf l’acceptem; per tant, s’incorpora la referència a la Diputació de
Barcelona i a l volum Bon govern i etc. Respecta als dos paràgraf següents deixem un
redactat alternatiu que diu: la proposta de bon govern, que haurà de ser debatuda i
aprovada, si escau, pel Ple de l’Ajuntament es farà de manera participativa i col·lectiva
amb les entitats, associacions, col·lectius i ciutadania del Masnou. I, pel que fa referència
a la darrera, no creiem que sigui adient informar l’AMI perquè, ho comentava ahir i
aquesta tarda, tots els municipis i sinó el 99 % que són membres de l’AMI o són membres
de la Federació de Municipis de Catalunya o ho són de l’Associació Catalana de
Municipis, per tant incorporar l’AMI significaria suplicar la tramesa d’informacions i des
d’aquest punt de vista creiem que no tindria massa sentit posar l’AMI, no perquè hi tingui
cap inconvenient. Per tant, aquesta seria la nostra proposta.
El Sr. Jaume Oliveras
Per tant, el Grup de la CUP accepta tota la transacció?
La Sra. Sandra Miras
Acceptem les transaccions i les propostes.
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies. Per tant, ara obriríem el torn de paraules dels grups municipals. Sr. De las
Heras, no intervé. Sr. Suñé intervé? No intervé? No intervé. Sra. Folch, li toca a vostè.
La Sra. Sílvia Folch
Jo sí que vull intervenir. Abans de donar l’explicació de vot m’agradaria demanar-li al
ponent que retirés la moció.
El Sr. Màxim Fàbregas
Lamento no donar-li el plaer de retirar-la, però la mantenim.
La Sra. Sílvia Folch
D’acord. Llavors començaré a fer l’explicació del sentit de la votació de l’Equip de Govern.
En aquesta ocasió votarem en contra de la moció i, justament, perquè hauríem de
presentar una esmena per cada un dels acords, i aquesta vegada sí que desvirtuaríem en
gran sentit la moció i és per això que hem preferit votar-hi en contra, amb les explicacions
que ara donaré, i no desvirtuar-la.
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Malgrat que, òbviament hi estem d’acord. Hi estem d’acord en quin sentit? Estem d’acord
perquè ja en la part expositiva és una part expositiva que detalla quina és la normativa
que hi ha actualment de transparència. Una normativa que s’acull a una llei catalana, la
núm. 19 del 2014, que deia que l’1 de gener del 2006 era l’entrada en vigor d’aquesta
normativa. Vull manifestar-li que el 7 de gener ja l’alcalde va emetre un escrit a tots els
treballadors municipals i a l’Equip de Govern en què manifestava això mateix, que la llei
estava en funcionament i que, per tant, havíem de complir aquesta llei i una sèrie
d’indicacions a partir quan començaríem a posar-la en funcionament.
Respecte a l’acord primer, seria un dels que podríem votar a favor, i és justament la que
hi hagi dotacions pressupostàries corresponents a aquesta llei per poder-la tirar endavant
en tots els processos d’implementació.
Al segon, vostè ens demana que crem una comissió. En aquest cas, li haig de dir que
aquesta comissió ja va ser creada per Decret de dat 18, 19 perdó, d’agost de 2015. Ja hi
ha la creació d’aquesta comissió tècnica per la transparència a l’Ajuntament del Masnou.
Per tant, tampoc seria possible aprovar un acord o, sinó, haurien d’haver dit donar impuls
a aquesta comissió tècnica que ja fa un any i mig que està en funcionament.
El tercer acord, entenem que no és necessari iniciar uns tràmits d’iniciar un pla estratègic
per a l’aplicació de la llei, ja que és ja l’objectiu d’aquest Equip de Govern complir en la
seva totalitat al llarg d’aquest any, d’acord amb la mateixa llei. De fet, l’eix 5 del PAM ja
recull un seguit de mecanismes que s’han de fer, i estem implantant, per incrementar la
transparència en la gestió municipal, a part, algunes de les quals ja s’han començat a
implementar.
L’acord quart, és a dir, el portal de transparència, vull indicar-li que el 14 de maig de 2014
ja està creat aquest portal de transparència que ens indica en aquesta moció que
hauríem de crear. A data d’avui, hem rebut, aproximadament, unes 9.000 visites, fins al
dia d’avui. El dia 15 d’octubre del 2015, l’Ajuntament també va sol·licitar un nou portal de
transparència, ofert per l’OCA en aquesta ocasió en els ens locals. Actualment, està
finalitzat el traspàs de totes les dades, del portal antic al nou, renovat i que integrarà
automàticament les dades de l’Ajuntament del Masnou que ens faciliten directament
altres administracions.
Aquesta és la seu que llancem, no sé si avui o demà, però ja està en marxa la nova seu,
el nou portal, perdó, de transparència. Per tant, aquest acord tampoc no podria fer-se
efectiu perquè de fet ja l’estem duent a terme.
Respecte als acords 5è, 6è, 7è i 9è, la creació tant del portal de transparència, que hem
dit que j l’hem creat, com el registre dels grups d’interès, com de principis bàsics
d’actuació, de cartes de serveis i un codi de bon govern formen part dels nostres
objectius, són el que regula la llei i, per tant, no ens cal un. Acord de Ple que ens ho vagi
recordant.
L’acord 8è no té lloc per tot el que he exposat anteriorment.
Pel que fa l’acord 10è, les entitats municipalistes així com la Generalitat de Catalunya ja
ens estan oferint formació i diversos models de cursos que ja estan a disposició de
l’Ajuntament.
L’acord 11è, derivat de tot el que li he comentat anteriorment i de la mateixa llei, és el
nostre compromís i palès d’aquest Equip de Govern engegar i tirar endavant i continuar
impulsant tota l transparència.
Per tant, entenem que no procedeix tirar endavant aquesta moció. No perquè hi estiguem
en contra sinó perquè és que la duem a terme des de ja fa, com deia abans, molt temps
enrere. Per tant, en aquesta ocasió creiem que aquesta moció arriba tard. Gràcies
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El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies. Per part del ponent.
El Sr. Màxim Fàbregas
Gràcies, senyor alcalde. Bé, no ens imaginàvem el rebuig del Govern a aquesta proposta.
Mai és de rebuig, en opinió del nostre Grup municipal que l’argument per rebutjar una
proposta sigui ja ho estem fent. Més aviat el que sembla és que el que s’amaga darrere el
rebuig és que en realitat no ho estan fent o no ho estan fent prou bé o no volen que se
sàpiga què és el que estan fent.
No entenem que el Govern d’ERC i CiU es neguin a demanar a la Generalitat, com
esmentava la regidora, que doti els pressupostos de 2016 de consignació suficient com
per complir la llei, ni tan sols s’han atrevit a demanar votació per separat, que hauria estat
una actuació conseqüent. Tampoc entenem el rebuig a crear una comissió especial de
transparència, no és la comissió tècnica a la qual vostè es refereix. És una comissió en la
qual, com deia també la CUP, hi estiguin representats els diferents grups municipals.
Parla d’una comissió especial de transparència, no d’una comissió tècnica.
Serà perquè tenen por a les conseqüències de l’aplicació de la transparència en la seva
gestió municipal, malgrat el bé que ho estan fent? Menys encara entenem el seu rebuig a
presentar, en el termini d’un any, una proposta de pla estratègic. Vostès ho tenen en el
seu PAM, em preocuparé molt de llegir-lo; però, per molt que el tinguin, si aproven la
moció tindran dos elements que els obligaran a vostès a complir amb el compromís que
vostès mateixos han acceptat, de motu propi.
També és incomprensible que es neguin a crear el registre de grups d’interès i el codi de
conducta associat. Potser és que vostès consideren que al Masnou no existeixen grups
d’interès, la llei obliga. I per nosaltres és incomprensible el motiu pel qual ERC i CiU es
neguen a elaborar un codi de bon govern local, que serviria, com diu la moció, per fixar
pautes de comportament dels càrrecs electes, per exemple, i determinar una ètica pública
que, com diu la nostra moció, exclogui la mala gestió, l’opacitat i sigui intolerant amb la
corrupció i generalitzi les bones pràctiques.
Senyores i senyors d’ERC i CiU no ens vulguin fer combregar amb rodes de molí. La
regidora ha parlat del portal de la transparència, que ha dit que està en funcionament des
del 14 de maig del 2014 i que ara, al 2015, varen acceptar una oferta de substitució. Jo,
no és que m’hagi dedicat a investigar massa en el portal de transparència, només he
entrat a la pàgina web de l’Ajuntament, que és la millor eina de transparència de la gestió
municipal. Llavors, no entenem com es pot parlar de bones pràctiques i de transparència
municipal quan navegant ahir al matí ―no crec que avui hagi canviat― per la pàgina web
de l’Ajuntament ―ho tinc per aquí en algun lloc imprès― consta com a data del text refós
del Pla General del Masnou el 19 de desembre del 2001, quan en realitat la data de
revisió va ser aprovada per la CU, va ser 2 de maig de 2012. És a dir, la nostra
transparència, en aquest portal tan transparent, és obsoleta des de fa prop d’11 anys. I
com una altra mostra, quan revisem l’apartat de figures de planejament, que esperem que
cap ciutadà i ciutadana decideixi entretenir-se en aquesta lectura, descobrim astorats
que, malgrat que la informació pública va acabar l’11 de maig de 2013, encara figura la
modificació puntual del pla general referit als articles 246, 359 i 208 de la normativa
urbanística i que, igualment, malgrat que la informació pública acabava el 25 de març de
2013, gairebé tres anys, també figura encara el Pla Especial d’Ordenació d’Usos de
l’equipament Casino del Masnou.
I, per acabar, per acabar, només una breu descripció de les excel·lències del nostre
portal de transparència. Malgrat que la informació pública acabava l’any 2014, també
figura encara la modificació puntual del Pla General de delimitació de la zona portuària.
Això sí, en tots els casos i en una actuació clarament transparent, a peu de pàgina i amb
lletra petita hi consta que per revisar la documentació les persones interessades es
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poden adreçar a la Unitat d’Urbanisme, al c. Tomàs Vives, 2, 2a planta, de dilluns a
divendres, de 8.30 a 14 h, desaconsello que ho facin.
Visca la transparència d’ERC i de CiU! Gràcies
El Sr. Jaume Oliveras
Molt bé, doncs. Hi hauria... Vostè volia aclarir alguna qüestió?
La Sra. Sílvia Folch
Les referències aquelles que feia, que acabes de fer constar em sembla que eren de la
web municipal, no de la web de transparència. Estem parlant d’un portal de transparència
i no del web municipal d’informació. La web de transparència no té res a veure. I, després
també ―em permets, Màxim, si us plau―, m’he deixat abans d’indicar-vos que hi ha un
informe emès de transparència del Maresme, que ens han fet arribar, d’un estudi on, en
tot el Maresme, la població que té un semàfor verd en transparència, l’únic municipi, és
l’Ajuntament del Masnou.
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies. Hi ha alguna intervenció?
El Sr. Màxim Fàbregas
Volia dir-li que no, no m’he confós quan he parlat de, ja he dit que era la web municipal.
Ja entenc que són dos... Però el que volia explicar i potser no m’he explicat prou bé i
vostè no m’ha entès és que com podem tenir una web de transparència que funcioni bé si
la primera finestra que es troba el ciutadà del Masnou quan accedeix a la web de
l’Ajuntament és una finestra com aquesta?
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies. Per tant, si els sembla, passaríem a la votació de la moció.
Resultat: La moció queda rebutjada per 9 vots a favor, 10 vots en contra i 1 vot
d’abstenció.
Votació
Els grups municipals de C’s (3 regidors), 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) i CiU (4 regidors) hi voten en contra.
El Grup Municipal del PP (1 regidor) s'absté.
18. Moció presentada pel Grup Municipal de la CUP-PA en solidaritat amb el
Correscales i contra la precarietat
La. Sra. Sandra Miras
Nosaltres hem rebut unes esmenes a aquesta moció d’ERC-AM MES i CiU i les
acceptarem. Ara llegiré el text amb aquestes esmenes incorporades.
La. Sra. Sandra Miras llegeix la moció següent:
Aquesta moció s’ha presentat a l’empara del que diuen els articles 38 i 39 del ROM, no
ha passat per Comissió Informativa i no s’ha sotmès a examen de Secretaria ni
Intervenció.
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“Del 18 al 21 de febrer del 2016, centenars de treballadores i treballadors de Movistar i
les seves contractes recorreran els 800 km que separen Bilbao de Barcelona seguint un
torn de relleus. Van decidir córrer de dia i de nit, fes fred, plogués o nevés per tal de
denunciar la repressió que com a treballadores i treballadors han patit per part de
l’empresa i les seves contractes després de la «vaga de les escales», l’estiu del 2015,
però sobretot també per tal de mostrar que la precarietat és una xacra que només es pot
combatre amb la dignitat, plantant cara.
Ben al contrari d’allò que ens volen fer creure, la precarietat no és ni «indispensable»
ni«necessària» per tal de tenir treball, no és «l’única forma» que la feina pot prendre en
l’actualitat, no és «el preu que cal pagar» davant de la crisi per tenir feina. La precarietat
és una imposició de les empreses, sobretot de les multinacionals. Aquesta precarietat,
paradoxalment, està organitzada mitjançant la desregulació de les condicions de treball a
què ens ha portat l’actual feblesa sindical i el domini de classe dels rics sobre els pobres.
La precarietat és la forma que prenen avui la majoria de relacions laborals en el món
capitalista neoliberal i com a tal cal combatre-la.
Plantar-li cara requereix constància, determinació, organització i, sobretot, dignitat.
Requereix un canvi radical de perspectiva que es negui a l’acceptació del «menor mal
possible» i rebutgi la idea que «no hi ha res a fer». Les treballadores i treballadors de
Movistar i les seves contractes ens van demostrar moltes coses en la seva lluita a través
de la vaga social de l’estiu del 2015. Van deixar clar que la unitat de les persones
explotades és bàsica i central, tal com ho és la identificació dels culpables d’aquesta
precarietat. Ara, ens en tornen a donar una bona mostra amb el Correscales, que no és
només una marxa sinó, sobretot, un camí, una explicitació de les precarietats que
s’estenen arreu del territori i de les empreses que no paren de tenir beneficis a costa,
precisament, de les pèrdues de totes i tots.
La precarietat es fa present en les múltiples formes que pren la contractació laboral,
també, amb fórmules il·legals, sense cap tipus de contractació. En l'administració pública
trobem formes precaritzadores a través de subcontractes o serveis externalitzats. Ningú
no es pot rentar les mans davant de la precarietat en què viuen les treballadores i
treballadors de les empreses que «ofereixen serveis» a les administracions públiques. En
massa casos «el criteri econòmic» acaba essent determinant perquè una empresa
externa aconsegueixi una concessió d’una administració pública.
Cal denunciar públicament que l'aplicació d'aquest «criteri econòmic» —adjudicar a la
proposta més barata— obre la porta a l'absoluta precarització de les relacions laborals.
Per tot això, des de la CUP del Masnou, proposem els següents acords al Ple:
Primer.- Solidaritzar-nos amb les treballadores i els treballadors acomiadats per Movistar
o les seves contractes, ja que van ser acomiadats i acomiadades en represàlia per la
seva participació en la vaga de les escales desenvolupada fa sis mesos.
Segon.- Que l’Ajuntament del Masnou vetlli per tal que les empreses que hagin signat
contractes de serveis de qualsevol mena amb aquesta administració pública no incloguin
formes contractuals precaritzadores, així com per a la inclusió de clàusules socials en els
contractes amb les empreses, d’acord amb la guia per a la inclusió de clàusules
contractuals de caràcter social de la Generalitat de Catalunya, els estudis i treballs de la
Taula del Tercer Sector, i la legislació vigent.
Tercer.- Per al correcte compliment del punt anterior, l’Ajuntament del Masnou crearà un
Grup de Treball Contra la Precarització amb els grups municipals i els representants dels
sindicats de treballadores i treballadors presents a la vila per tal d’incloure clàusules
socials en els contractes amb empreses, partint de la GUIA PER A LA INCLUSIÓ DE
CLÀUSULES CONTRACTUALS DE CARÀCTER SOCIAL de la Generalitat de Catalunya,
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els estudis i treballs de la Taula del Tercer Sector i altres documents aportats pels
membres del grup de treball.
Quart.- Donar publicitat d’aquest acord a través del mitjans de que disposa l’Ajuntament:
Masnou Viu, web i xarxes socials.”
El Sr. Jaume Oliveras
Sembla que hi ha una precisió que es vol fer amb les esmenes, Sra. Folch.
La Sra. Sílvia Folch
Sí, les esmenes, si teniu el text deia modificar l’acord segon i tercer pel següent, és a dir,
el dos i el tres es fusionaven en aquest; perquè, de fet, has fet una segona lectura d’una
part que ja s’havia llegit en l’altra. Hem fet un reforç del dos i el tres, aquest és l’esmena.
Per tant, l’acord quart es convertia en tercer.
La Sra. Sandra Miras
Val, és que no veiem el tercer. On està? Està refós amb el segon, em dius?
La Sra. Sílvia Folch
Sí.
La Sra. Sandra Miras
Val. D’acord, d’acord. Ho entenc.
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies.
La Sra. Sandra Miras
És que no ens havies posat que l’acord tercer se suprimia o que s’ajuntava amb l’altre.
No ho havíem entès.
La part dels acords de la moció, amb les esmenes incorporades, queda com segueix:
“Primer.- Solidaritzar-nos amb les treballadores i els treballadors acomiadats per Movistar
o les seves contractes, ja que van ser acomiadats i acomiadades en represàlia per la
seva participació en la vaga de les escales desenvolupada fa sis mesos.
Segon.- Que l’Ajuntament del Masnou vetlli per tal que les empreses que hagin signat
contractes de serveis de qualsevol mena amb aquesta administració pública no incloguin
formes contractuals precaritzadores, així com per a la inclusió de clàusules socials en els
contractes amb les empreses, d’acord amb la guia per a la inclusió de clàusules
contractuals de caràcter social de la Generalitat de Catalunya, els estudis i treballs de la
Taula del Tercer Sector, i la legislació vigent.
Tercer.- Donar publicitat d’aquest acord a través del mitjans de que disposa l’Ajuntament:
Masnou Viu, web i xarxes socials.”
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies. Passaríem a les intervencions. Hi hauria alguna intervenció Sr. De las
Heras?
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El Sr. Federico de las Heras
No, la meva molt breu. Jo anava a votar en contra i m’abstindré, perquè la moció és una
cosa i la referència al que fa la moció és una altra. La pàgina web del Correscales té lletra
petita i la lletra petita menciona una sèrie d’empreses. Té lletra petita, és com un
contracte d’aquests rars, i fa menció a una sèrie d’empreses amb la qual cosa jo no estic
absolutament d’acord amb les afirmacions que es fan a la pàgina web. I entenc que si
vostès els donen suport amb uns temes que s’afirmen allà, estaria donant suport a
vostès. M’abstinc d’aquest tema, m’abstindré per no entrar en discussió en aquesta
ocasió.
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies. Alguna intervenció més? Sra. Crespo
La Sra. Elena Crespo
Gràcies, senyor alcalde. Nosaltres, res, simplement dir que votarem a favor de la
proposta perquè entenem que el que fa Movistar és atemptar contra la dignitat de la
persona i que només dignifica la feina sovint i perquè, sí que és cert que des dels
ajuntament, a vegades, es poden fer poques coses, però aquí sí que pensem que hi ha
una oportunitat perquè nosaltres, en les nostres relacions amb els nostres proveïdors,
intentem ser ètics i tenir criteri social en les nostres relacions laborals i també amb els
nostres proveïdors contractats.
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies. Per part de Ciutadans alguna intervenció?
La Sra. Noemí Condeminas
Voldria dir que la precarietat creixent ha deixat molts treballadors indefensos, amb menys
força cada cop per reivindicar i amb menys mesures de prevenció per a les millores
salarials, per les condicions de treball. Perquè no podem oblidar que la precarietat laboral
no només estem parlant de salari, sinó que estem parlant, per exemple, que les dades
oficials cada cop ens diuen que hi ha més accidents laborals que no pas ocupació
creada. Per tant, l’increment d’aquesta sinistralitat, que hi ha molts factors, d’una banda
és la seguretat que suposa un cost elevat per l’empresa i per tant fa que moltes empreses
retallin aquesta despesa. Doncs també això fa que els ritmes i càrregues de treball de
molts treballadors siguin insostenibles i que els accidents es disparin. Quan sumem que
hi ha moltes empreses, algunes com deia vostè en aquesta llista en lletra petita que és
interessant de llegir, i que els qui no l’hagin llegit està molt bé que ho facin, doncs que
guanyen milers i milers de milions d’euros, doncs encara fa molta més angúnia pensar
que es pugui votar en contra d’una cosa d’aquestes, perquè és del tot inconscient, crec
jo, pensar que en nom d’un benefici puguem pensar que la vida humana i les condicions
laborals d’un treballador no siguin defensables. Gràcies
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies. Sra. Folch.
La Sra. Sílvia Folch
En primer lloc, vull agrair al Grup Municipal de la CUP que hagi acceptat les esmenes que
hem presentat d’Equip de Govern i que han estat incorporades. Una moció que, tothora
que necessària, no deixa de ser greu que s’hagi hagut de presentar en solidaritat amb els
Correscales i contra la precarietat laboral. Vull dir que em sap greu, perquè és del tot
penós que actualment s’hagi de continuar reclamant que es compleixin les mínimes
condicions laborals exigibles a aquestes empreses per als seus treballadors. Gràcies
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El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies. Si els sembla, passaríem a la votació de la moció amb les esmenes
incorporades.
Resultat: S’aprova per 19 vots a favor i 1 vot d’abstenció.
Votació
Els grups municipals d’ERC-AM-MES (6 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) s'absté.
L’alcalde aixeca la sessió de la qual, com a secretari general, estenc aquesta acta i la
certifico a l’efecte que en quedi constància degudament, la qual firma el president amb
mi.
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