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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
Iniciaríem, si els sembla, iniciem el Ple de la sessió ordinària de 20 d’octubre a les 20 h
en punt. Primer de tot, excusaríem l’assistència del senyor Federico de las Heras i la
senyora Elena Crespo, que no podran assistir en el Ple d’avui.
1. Aprovació, si escau, de l'esborrany de l'acta del Ple ordinari del 22 de setembre
de 2016
S’aprova l’acta del Ple ordinari del 22 de setembre de 2016 per unanimitat, sense
introduir-hi esmenes.
2. Informacions i comunicacions de l'Alcaldia
El senyor Jaume Oliveras i Maristany informa dels punts següents:
ALCALDIA
 Setembre 2016: Visita de la junta directiva del Fòrum de síndics i defensors locals. El
29 de setembre, l’alcalde, Jaume Oliveras, i la segona tinent d’alcalde, Sílvia Folch, es
van reunir amb el vicepresident, l’administrador i un soci emèrit del Fòrum de síndics i
defensors locals de Catalunya, Joan Barrera, Toni Martínez i Rafael Armenteros,
respectivament.
 Setembre 2016: Nova sessió del Consell de la Vila. Va servir per valorar els
pressupostos participatius, plantejar el pressupost 2017 i anunciar l’audiència pública
del balanç del primer any del Pla d’Actuació Municipal (PAM) d’aquest mandat.
 Octubre 2016: Comptes del primer any de mandat. L’Equip de Govern de l’Ajuntament
del Masnou, format per ERC-AM-MES i CiU, va fer balanç del primer any de mandat,
en una iniciativa emmarcada dins el Pla d’Actuació Municipal (PAM) 2015-2019.
PROMOCIÓ ECONÒMICA
 Divendres 14 d’octubre: Signatura del conveni amb l’Associació Casal dels Infants
per a l’Acció Social als Barris, amb l’objectiu de dur a terme el programa Sprint laboral,
que ajuda el jovent menor de 29 anys a trobar feina.
 Divendres 14 d’octubre: Visita dels alumnes de l’escola Ocata al Centre d’Empreses
Casa del Marquès, amb motiu que aquesta escola torna a engegar el projecte formatiu
Cultura emprenedora a l’escola.
TURISME
 Diumenge 16 d’octubre: Ruta del vi DO Alella + Música, activitat a la plaça d’Ocata,
amb degustació de tapes creatives.
SEGURETAT CIUTADANA
 Divendres 30 de setembre: Celebració del dia del Patró de la Policia. La celebració
dels àngels custodis va servir perquè aquest cos reafirmés la seva voluntat d’esdevenir
una policia comunitària, de servei i implicada en la vida quotidiana del municipi.
ACCIÓ CÍVICA
 Dissabte 8 d’octubre: Correllengua 2016. Cercavila en què van participar diverses
entitats de capgrossos i tabalers.
ACCIÓ SOCIAL
 Dilluns 10 d’octubre: Comença el grup d’ajuda per a cuidadors no professionals.
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CULTURA
 Divendres 7 d’octubre: Exposició “Art en cristall”, de Joaquim Moliner.
 Octubre 2016: Nova aplicació per a mòbils per a les visites a museus.
BIBLIOTECA
 Setembre i octubre: Presentacions dels llibres L’art d’educar amb amor, de Xavier
Caparrós; El despertar de l’anestèsia, d’Antoni París.
 Setembre 2016: Conferència “El Greco a través del mirall”, a càrrec de Cristina
Manso, museògrafa.
 Octubre 2016: Exposició “Retorn als orígens: viatge a la Vall de l’Olmo”.
 Octubre 2016: Hora del conte: Qui no te nas
 Octubre 2016: Club de lectors intrèpids
 Octubre 2016: Visites a la biblioteca, alumnes de les escoles Bergantí, Escola
Sagrada Família i català per a adults.
ACTIVITATS DE LES ENTITATS
 Setembre 2016: L’entitat Sons va organitzar la tradicional nit d’havaneres i rom.
L’Associació Fem Fira va organitzar una exposició del taller de patchwork.
L’Assemblea Nacional Catalana va organitzar una conferència sobre les pensions en
una hipotètica Catalunya independent. Festes de la tardor al Masnou Alt.
 Octubre 2016: L’AV del c. Sant Rafael va organitzar les festes de la tardor i cada cap
de setmana i festius organitza el Campionat de Bitlles Catalanes. El carrer St.
Francesc d’Asís també va celebrar les festes de la Diada del Sant, amb concursos i
sopar popular. L’Associació 4quarts va organitzar el Mercat d’intercanvi. L’Associació
Ple de Swing, ballada de swing. Colla de Diables del Masnou, la botifarrada a la
Hispanitat.
ESPAI ESCÈNIC CA N’HUMET
 Octubre 2016: Teatre per cloure la Diada d’Esquima, amb l’obra Toc, toc.
 Octubre 2016: Concert Maristany Traver Sextet.
HABITATGE
 Octubre 2016: Auditoria de l’Oficina Local d’Habitatge, per part de l’Agència de
l’Habitatge de Catalunya. L’informe va donar un resultat molt satisfactori en
coneixements i compliment estricte dels criteris marcats per l’Agència.
JOVENTUT
 Octubre 2016: Aula d’estudi dinamitzada; Exposició “Lidera el teu consum”; taller
Recicla els teus texans; taller xerrada “El viatge de primària a secundària”.
INFÀNCIA
 Octubre 2016: Taller Construcció amb teixits.
SALUT PÚBLICA
 2 d’octubre: Celebració de la 20a Diada de Salut Mental d’Esquima.
 12 d’octubre: Prova pilot de la platja per a gossos a la festa organitzada per ADAM.
 19 d’octubre: Celebració del Dia Mundial contra el Càncer de Mama.
MOBILITAT I VIA PÚBLICA
 2 d’octubre: Tall de la Nacional II per la prova esportiva Ironman.
URBANISME I ACTIVITATS
 Octubre 2016: Aprovat el Pla Especial del Patrimoni i Catàleg del Patrimoni
Arquitectònic.
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MANTENIMENT, SERVEIS MUNICIPALS I PAISATGE
 Setembre - octubre 2016: Renovació de les àrees de Jocs Infantils a la plaça Ramón
y Cajal, plaça Espanya, Pintor Domènech Ferrer i jardins del Mil·lenari, així com a les
escoles Rosa Sensat, Ferrer i Guàrdia i Lluís Millet.
 Octubre 2016: Substitució de les lluminàries al nucli antic. S’han instal·lat equips tipus
led.
 12 d’octubre: Aiguats com a conseqüència de la intensa pluja d’aquest dia, es van
recollir 173 litres/m2, diversos carrers de la vila van patir l’arrossegament de sorra.
Diversos elements de la instal·lació de l’enllumenat públic van resultar malmesos.
3. Donar compte dels decrets d'Alcaldia.
El secretari general dóna compte de la relació de decrets, tramitats electrònicament, que
van del número 1.498, de data 16 de setembre de 2016, al número 1.648, de data 14
d'octubre de 2016.
Resultat: El Ple en resta assabentat.
4. Donar compte del decret de fixació de les línies fonamentals del pressupost del
2017, en compliment de l'article 27 de la LO 2/2015 d'Estabilitat i Sostenibilitat
Financera
“Primer. Donar compte del decret d’aprovació de les línies fonamentals del pressupost
del 2017, amb número 2016LLDA001497, d’acord amb el que estableix l’article 27 de la
LO 2/2015 d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, així com l’article 13 de
l’Ordre HAP/2015/2012, per la qual es desenvolupen les obligacions de subministrament
d’informació previstes a la Llei.
Segon. Donar compte de la remissió de la informació al Ministeri d’Hisenda i
Administracions Públiques en el termini establert.”
Resultat: En resten assabentats.
5. Donar compte informe d'Intervenció d'avaluació de compliment d'objectius de la
LO 2/2012 respecte al seguiment del segon trimestre del pressupost 2016 amb
motiu de la seva remissió al Ministeri d'Hisenda
“Primer. Donar compte l’informe d’Intervenció número 94/2016 d’avaluació de
compliment d’objectius de la LO 2/2012, de 27 d’abril d’Estabilitat Pressupostària i
Sostenibilitat Financera, respecte al seguiment del segon trimestre del pressupost 2016.
Segon. Donar compte de la comunicació de les dades sobre l’execució del segon
trimestre del pressupost 2016 al Ministeri d’Hisenda.”
Resultat: En resten assabentats.
6. Modificació pressupost per crèdit extraordinari expedient número 23/2016
“Fets
En sessió plenària extraordinària del dia 22 d’octubre de 2015, es va aprovar el pressupost
2016, amb l’annex de les inversions.
En data 12 de setembre de 2016, s’ha presentat al departament d’intervenció informe del
departament d’Urbanisme i Activitats, on posen de manifest l’obligatorietat d’acatar la
sentència 255/10 del Jutjat Contenciós Administratiu número 5 de Barcelona on s’ordena a
l’Ajuntament que cessés en l’ocupació de la finca de la MMMMM, situada al Camí del Mig,
número 19 i que es restituís la finca al seu estat anterior a l’inici de les obres.
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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 extraordinari és competència del Ple de l’Ajuntament
per majoria simple.
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 extraordinari
número 23/2016, el qual a nivell de capítols és el següent:
CRÈDIT EXTRAORDINARI NUM 23/2016
CAPÍTOL 6

INVERSIONS REALS

100.000,00
========
100.000,00

L’anterior despesa es finança a partir de la transferència entre aplicacions
pressupostàries de capítol 6.
CAPÍTOL 6 INVERSIONS REALS

-100.000,00
=========
-100.000,00

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, 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. Jordi Matas
Gràcies, senyor alcalde. Tal com es va expressar a la comissió informativa, es tracta de
fer una modificació pressupostària dins del mateix capítol 6 entre inversions reals que
estan amb una partida pressupostària per traslladar-la cap a una altra per poder realitzar
les accions, que és l’aportació per poder efectuar la reparació de la destitució de la finca
d’una persona situada al Camí del Mig.
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies, senyor Jordi Matas. Hi ha alguna intervenció al respecte? Sí, senyor
Suñé.
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El Sr. Ernest Suñé
Sí, volia recordar que tenim unes esmenes presentades.
El Sr. Jordi Matas
Sí, tal com vam comentar, vostès van fer una esmena per poder rebre els 100.000 €
d’una partida que és el Pla de xoc de voreres i calçades. Com saben, aquest Equip de
Govern destinem 500.000 € cada any per poder actuar al poble, a la via pública. Aquests
500.000 € d’aquest any ja estan en aquests moments en fase de licitació i, per tant, no és
possible poder traspassar aquests 100.000 € d’aquesta partida cap a on vostè deia. Per
tant, no podem acceptar aquesta esmena.
El Sr. Ernest Suñé
Gràcies senyor alcalde. És clar, nosaltres vam presentar esmenes perquè el que no
volíem és que es deixés sense dotació pressupostària la partida per urbanitzar el carrer
de l’Abad Escarré, on hi ha el camp de futbol municipal i que es dotés de diners
necessaris per a la seva execució, és a dir, a més a més que és dotés, és clar vam parlar
de la partida del Pla de xoc de calçades i voreres que vam col·laborar a crear. I entenem
que estigui ocupada, però vam proposar o vam demanar que proposessin una alternativa.
Nosaltres hem esperat una proposta del Govern que no ha arribat i, per tant, nosaltres
mantenim l’esmena; tot i que, doncs, tenim clar que no pot ser la partida aquesta, però
crec que val la pena no deixar sense contingut la partida d’asfaltat del carrer Abat
Escarré.
El Sr. Jaume Oliveras
Sobre l’esmena hi ha alguna intervenció més?
El Sr. Jordi Matas
No, en el sentit de dir que per aquest Equip de Govern, l’actuació Abat Escarré és una
prioritat per a aquest mandat i esperem poder-ho portar. El que passa és que la urgència
que ara tenim en aquests moments per a aquest tema ens fa que no tenim a punt poder
executar aquest projecte. Avancem els diners que tenim en aquella partida per fer
aquesta destitució i, llavors, podem tornar a actuar i dotar properament la partida per
poder fer el carrer Abat Escarré. I és necessària per tota aquella zona i per la circulació i
per tota l’activitat esportiva que es realitza en aquell punt. I, sobretot també, per connectar
des d’aquella banda de la Kennedy cap a la Colomina. Per tant, és una zona molt
important per poder-ho tenir en compte.
El Sr. Jaume Oliveras
Molt bé, moltes gràcies. Alguna precisió més?
El Sr. Ernest Suñé
Sí, només si hi ha aquest compromís del Govern que es tracta d’una actuació prioritària i
que intentaran, d’aquí al que resta, al final d’any, dotar econòmicament aquest pressupost
per... ah, d’aquest mandat? És clar, doncs mantenim l’esmena, mantenim l’esmena sí.
El Sr. Jaume Oliveras
Molt bé, per tant passaríem a votar l’esmena.
El president sotmet a votació l’esmena presentada pel Grup Municipal del PSC-CP
Resultat: Es rebutja la proposta per 11 vots en contra, 2 vots a favor i 6 vots d’abstenció.
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Votació:
El Grup municipal del PSC-CP (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) i ICV-EUiA-E (1 regidor)
s’abstenen.
El Sr. Jaume Oliveras
Hi ha alguna intervenció? Senyor Suñé.
El Sr. Ernest Suñé
Gràcies. És clar, estem d’acord a complir la sentència. És a dir, de fet estem d’acord a
complir totes les sentències amb independència del tribunal que les emeti, cosa que no
sembla que sigui el seu cas. Aquí el que debatem no és si cal o no complir-la, sinó com hi
fem front.
No estem d’acord amb la proposta del Govern de rebaixar la partida d’arranjament del
carrer Abad Escarré fins a deixar-la com una anècdota, tot i que manifestin que és una
prioritat. Hi ha altres partides i altres possibilitats que no han estat executades, però el
govern, doncs, no ha fet cap proposta ni ha suggerit si assumeix, bé, sí que ha suggerit
que pot assolir-la durant el proper mandat, però ja veurem quan serà. Per aquest motiu,
ja els avanço que el nostre Grup s’abstindrà.
Aprofitem, però, per recordar-los que a la comissió celebrada ahir en preparació del Ple
extraordinari de pressupostos que tindrà lloc la setmana vinent, el nostre Grup creu adient
dotar aquesta partida dels diners necessaris per a la seva execució. Seria un bon
moment, doncs, per demostrar aquesta voluntat de priorització i execució d’aquest
projecte. Gràcies
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies. Senyor Màxim Fàbregas, té la paraula.
El Sr. Màxim Fàbregas
Gràcies, senyor alcalde. Nosaltres també votarem abstenció a la proposta. Perquè, com
en altres ocasions semblants, tot i que vàrem votar en contra dels pressupostos, es
tracta, com deia el senyor Suñé, de donar compliment a la sentència judicial.
Ara bé, la nostra abstenció serà una abstenció absolutament crítica per quatre raons:
La primera, perquè, fins a data d’avui, han passat anys, molts anys, des que hi ha
sentència ferma sense executar-la i sense que s’hagi donat cap explicació per part del
Govern de les raons d’aquests endarreriments.
La segona, perquè han passat més de dos anys i mig des que el Ple de l’Ajuntament, en
aquesta mateixa sala, va aprovar el projecte d’obres de restitució de la finca, per un
import de 405.015,048 €, que no són els 100.000 €, són 405.000 €
La tercera, perquè una vegada el Govern decideix moure fitxa ho fa parcialment i
únicament executa obres per un import igual a la quarta part del total. I això vol dir, i si
estic equivocat que algú em rectifiqui, que el poble del Masnou, com va recordar no
recordo si va ser el secretari o l’interventor de l’Ajuntament, seguirà pagant interessos per
la demora a executar la sentència.
I, no entenem la intervenció del regidor d’Hisenda, quan deia que aquesta actuació és
una actuació d’urgència, perquè si és d’urgència i només fem el 25 % quin caire haurà de
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tenir perquè executem el 100 % de seguida tenint en compte els perjudicis que aquesta
demora provoca en els pressupostos i en les arques municipals?
I la quarta i darrera raó, va en la línia del que comentava el regidor Suñé. És que per
poder executar aquestes obres es renuncia a executar les obres d’urbanització del c/
Abat Escarré que figuren al pressupost d’enguany i el que és més greu encara, per
nosaltres, és que per justificar la seva decisió el Govern afirma que el motiu és que el
cost previst per a la urbanització, que sembla que era de 150.000 €, ara pujarà a 250.000
€, sense que ningú ens expliqui què ha canviat en aquests mesos perquè el cost de la
urbanització augmenti en més d’un 60 %.
I, per acabar, voldria preguntar al Govern que, atès que aquesta actuació que s’ha de fer
a la finca del Camí del Mig és una actuació en la qual l’Ajuntament només té una petita
part de responsabilitat, volem preguntar si pensa el Govern, en el moment que l’actuació
estigui completada, reclamar a la Junta de Compensació del polígon industrial en el qual
la finca està situada, que es facin càrrec de la part que els pertoca, que serà ben bé un
90 % del cost total de l’actuació. Gràcies
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies. Hi ha alguna intervenció més, per part dels grups? Senyor Avilés
El Sr. Francisco Avilés
Sí, bona nit, gràcies. Bé, per anunciar que el nostre Grup s’abstindrà i, en certa manera,
compartim els raons exposades pel nostre company d’ICV-EUiA, però afegim una altra
argument més per abstenir-nos. Òbviament, és una sentència judicial que cal executar
perquè, a més, està en situació de demora processal, per entendre’ns, i, per tant, quan
més triguem a executar-la o quan més triguem a restituir la legalitat urbanística en aquella
parcel·la més cara li sortirà la solució a l’Ajuntament; però, bé, les explicacions per part
del regidor corresponent o ponent, doncs, no han estat gaire àmplies a l’hora d’explicar
exactament per què han d’executar aquestes obres. El motiu pel qual ve aquesta
sentència? Com és possible que, o sigui, no recordo que aquest Ajuntament hagi guanyat
una sentència que li reconegui un crèdit suficientment interessant com perquè passi pel
Ple, mentre que tot el dia rebem sentències que signifiquen pagar 500.000, 1.000.000,
bé, unes barbaritats. Jo crec que aquí els diners són de tots, llavors jo afegiria una altra
demanda.
I és, bé, això, quin és l’origen d’aquesta decisió judicial? És un origen... suposo que
l’Ajuntament, algú de l’Ajuntament ho faria malament, no sé si va ser una decisió tècnica,
una decisió política, però alguna cosa s’hauria de fer malament si hi ha un tribunal que
ens condemna, i no ens condemna a poca cosa, ens condemna a molta cosa. Llavors,
comença a ser obligatori el marge de repercutir o repetir el cost de les obres amb la Junta
de Compensació corresponent perquè, com diu el company que m’ha precedit,
efectivament hi ha una Junta de Compensació i hi ha més propietaris en aquella zona
que, per tant, estem fent com una execució subsidiària, però després podem repetir, al
marge que òbviament ho fem i que l’Ajuntament ho faci i ho faci amb contundència,
també voldrem saber si l’Ajuntament va cometre alguna errada. Si la va cometre, qui la va
cometre? Qui no la va cometre? Si s’han de demanar responsabilitats? No? Perquè és
que si no, bé, queda una mica coix, és a dir, sanem el problema i aportem la solució, però
qui ha generat el problema, doncs, entre cometes no li costa res, no ho entenc. Si és una
decisió tècnica, doncs, haurem de reclamar als tècnics, si és una decisió política, doncs,
als polítics, però comencem a reclamar les errades que han realitzat o s’han realitzat des
d’aquest Ajuntament i que estan costant diners als ciutadans.
El Sr. Jaume Oliveras
Molt bé. Senyor Matas
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El Sr. Jordi Matas
A veure, això més que res tenim la urgència per aturar la indemnització diària que hem de
pagar per sentència judicial per restitució de la finca i recordo que aquesta ocupació de la
finca es va produir en el mandat que no manàvem nosaltres, en un mandat anterior que
era del partit socialista i ICV. En aquell moment es va produir aquesta ocupació i ara ens
hem trobat amb aquesta sentència que s’ha intentat parlar i ara estem en uns moments
que no veiem cap més remei que complir sentència i és el que estem fent. Dotar per
aturar aquest tema i poder destituir tant aviat com sigui i esperem que no tinguem més
ensurts d’aquests, que ens vinguin sentències que ens aturin poder destinar diners al
municipi, que és el que realment fa falta i no aturar sentències per algunes actuacions
que hi ha hagut. Per desgràcia és això, hi va haver aquesta ocupació i és el que ens han
sentenciat en contra. Ara, nosaltres el que hem de fer és donar compliment al que ens
hem trobat.
El Sr. Jaume Oliveras
Senyor Màxim Fàbregas.
El Sr. Màxim Fàbregas
Gràcies, senyor alcalde. Miri, l’avantatge, en resposta al regidor senyor Matas, l’avantatge
de fer molts anys d’estar aquí, de regidor, bé, primer l’inconvenient és que és ser gran,
però té avantatges i, sobretot, si encara no has perdut la memòria. I per això voldria
recordar al senyor Matas, i de fet això servirà de resposta per al senyor Frans Avilés, que
els inicis d’aquest problema, els greus inicis d’aquest problema vénen de l’aprovació del
Pla general de l’any 2001. Un Pla general que preveu el polígon PP12, un polígon PP12
en el qual s’inclou la finca d’aquesta senyora. Una senyora que havia manifestat de
manera reiterada que volia ser fora d’aquest àmbit. I un Pla General que aprova la
Comissió d’Urbanisme de Barcelona i l’Ajuntament del Masnou, aquest és l’origen del
problema. Perquè si en el PP12 aquesta finca no hagués estat, mai s’hagués aprovat el
planejament d’aquest polígon i mai s’hagués executat un projecte d’urbanització. Gràcies
El Sr. Jordi Matas
És una matisació i és que si vostè hi era en aquell moment, no haver ocupat aquesta
finca. És a dir, aquí el que es jutja, i la sentència que ve és per l’ocupació que hi ha hagut.
Sols és això. Estarem tota l’estona igual, per tant... més que res és: complim una
sentència per una ocupació.
El Sr. Jaume Oliveras
I jo crec que un dels problemes històrics que hi ha és que la sentència que va haver-hi del
jutjat contenciós administratiu, de 30 de setembre de 2010, no es va voler recórrer i aquí
hi ha una part del problema important, que segurament si s’hagués recorregut s’hagués
pogut guanyar el cas aquest.
El Sr. Màxim Fàbregas
Sí, només per dir-li al senyor Jordi Matas que l’ocupació, per corregir-lo, no la va fer
l’Ajuntament del Masnou. L’ocupació la va fer la Junta de Compensació, que és qui va
executar els obres.
El Sr. Jaume Oliveras
Doncs, si els sembla, passem a la votació de la proposta.
Resultat: Aprovat per majoria absoluta per 11 vots a favor i 8 vots d’abstenció.
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Votació
Els grups municipals d’ERC-AM-MES (6 regidors) i CiU (5 regidors) hi voten a favor.
Els grups municipals de C’s (3 regidors), CUP-PA (2 regidores), ICV-EUiA-E (1 regidor) i
PSC-CP (2 regidors) s’abstenen.
7. Modificació pressupost per crèdit extraordinari número 24/2016
“Fets
En sessió plenària extraordinària del dia 22 d’octubre de 2015, es va aprovar el pressupost
2016, amb l’annex de les inversions.
En data 20 de setembre de 2016, s’ha presentat al departament d’intervenció informe del
departament de Turisme, on posen de manifest que per poder sol·licitar recurs tècnic en el
marc del catàleg de serveis 2016 de la Diputació de Barcelona, consistent en la redacció
d’un Pla estratègic de Turisme que analitzi el territori i permeti dur a terme polítiques de
desenvolupament local de forma planificada, és necessari tirar endavant una modificació del
pressupost, concretament la creació d’una aplicació pressupostària al capítol 4 per fer front
al 25% com a cofinançament, en aquest cas finançada amb la transferència del capítol 2 pel
mateix import.
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 extraordinari és competència del Ple de l’Ajuntament
per majoria simple.
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 extraordinari
número 24/2016, el qual a nivell de capítols és el següent:
CRÈDIT EXTRAORDINARI NUM 24/2016
CAPÍTOL 4

TRANSFERÈNCIES CORRENTS

2.314,13
========
2.314,13

L’anterior despesa es finança a partir de la transferència del capítol 2.

CAPÍTOL 2

DESPESES CORRENTS EN BÉNS
I SERVEIS

-2.314,13
=========
-2.314,13

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
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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, 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. Jordi Matas
Aquí es tracta de la redacció d’un Pla Estratègic de Turisme que analitza el territori i
permeti dur a terme polítiques de desenvolupament local de forma planificada i és
necessari tirar endavant una modificació del pressupost. Concretament, la creació d’una
aplicació pressupostària al capítol 4 per fer front al 25 % com a cofinançament, en aquest
cas finançada amb la transferència de capítol 2 pel mateix import. Per tant, el que es fa
és fer una modificació de la partida contractació, de contractes i promoció turística de la
partida de turisme a la transferència és planificació i gestió turística per un import de
2.314,13 €, al tractar-se d’una actuació conjuntament amb la Diputació de Barcelona.
El Sr. Jaume Oliveras
Gràcies. Hi ha alguna intervenció? Senyor Màxim Fàbregas, té la paraula.
El Sr. Màxim Fàbregas
Per dir que igual que hem fet en el cas anterior, també ens abstindrem, per la mateixa
raó. Perquè es tracta de modificar una partida d’un pressupost que vàrem votar en contra.
Desconeixem absolutament quines són les idees generals que s’han plantejat des de
l’Equip de Govern per tal de confeccionar el Pla Estratègic de Turisme del Masnou.
Idees que hauria estat un detall que ens haguessin estat explicades, ja que no
considerem suficientment justificada l’afirmació del Govern a la qual feia referència ara el
regidor al llegir la proposta de “voler impulsar l’activitat turística vinculada a la promoció
del Patrimoni Cultural”, etc. No obstant això, volem donar un vot de confiança a la
proposta, esperant que el Pla que es redacti sigui una bona eina per tal d’aconseguir els
objectius que se suposa que aquest pla té. Gràcies
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies. Alguna intervenció més? Senyor Matas, no? Senyora Miras.
La Sra. Sandra Miras
Sí, hola, bona tarda a tothom. A nosaltres ja ens sembla molt interessant que s'obri el
debat sobre l'estratègia en l'àmbit turístic que ha de tenir el nostre municipi, però alhora
pensem que aquesta estratègia s'ha de teixir de forma participativa i participada des dels
diferents sectors del nostre poble, i no des de la Diputació de Barcelona. Per aquest
motiu, en aquest punt, ens abstindrem.
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies. Alguna intervenció més? Doncs, si us sembla passaríem a la votació.
Resultat: Aprovat per majoria absoluta per 16 vots a favor i 3 vots d’abstenció.
Votació
Els grups municipals d’ERC-AM-MES (6 regidors), CiU (5 regidors), C’s (3 regidors) i
PSC-CP (2 regidors) hi voten a favor.
Els grups municipals de la CUP-PA (2 regidores) i ICV-EUiA-E (1 regidor) s’abstenen.
12

Acta del Ple de l'Ajuntament del Masnou

Sessió núm. PLE2016000010

20 d´octubre de 2016

8. Aprovació del Programa de Participació Ciutadana i de l'avanç de modificació
puntual del Pla General d'Ordenació del Masnou en l'àmbit de la parcel·la del
Casino
“Vist el programa de participació ciutadana relatiu a la modificació puntual del Pla General
en l’àmbit de la parcel·la del Casino del Masnou, situada entre els carrers de Barcelona,
Roger de Flor i Tomàs Vives del municipi, redactat per la regidoria de Participació
Ciutadana.
Vist l’avanç de la referida modificació puntual del Pla General redactat pels serveis
tècnics municipals.
Atès que, en data 30 de maig de 2016 la tècnica de gestió de l’Àrea de Territori, amb el
vistiplau del secretari de la Corporació ha emès informe sobre la referida documentació,
en el que es manifesta textualment el següent:
“Antecedents
L’Ajuntament del Masnou es planteja la tramitació d’una modificació puntual del Pla
General en l’àmbit de la parcel·la del Casino del Masnou, situada entre els carrers de
Barcelona, Roger de Flor i Tomàs Vives del municipi.
Donades les característiques de l’àmbit sobre el que es pretén actuar, i amb la voluntat
de facilitar la participació dels ciutadans en la formulació del pla s’ha redactat un avanç de
pla i un programa de participació ciutadana, previ a l’aprovació inicial de la modificació del
Pla General.
Fonaments de dret
Pel que fa a la competència l’article 22.2 c) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril de les bases de
règim local estableix que el Ple és l’òrgan competent per a l’aprovació inicial del
planejament general, i l’aprovació que posi fi a la tramitació dels plans i la resta
d’instruments previstos en la legislació urbanística, així com els convenis que tinguin per
objecte l’alteració dels referits instruments.
En aquest cas, es considera que és el Ple de la Corporació l’òrgan competent per a
l’aprovació de l’acte, en tractar-se d’un avanç de planejament i d’un programa de
participació ciutadana per a la tramitació d’una modificació del Pla General.
Pel mateix motiu, s’entén que per a l’adopció de l’acord es requereix la majoria absoluta
del número legal de membres de la Corporació, de conformitat amb el que preveu l’article
47.2 ll) del mateix text legal.
Per altra banda, l’article 22 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el
Reglament de la Llei d’Urbanisme, preveu la possibilitat d’aprovar un programa de
participació ciutadana per facilitar la participació en el procés de formulació dels
instruments de planejament urbanístic. Aquest precepte també detalla quin és el contingut
que ha de tenir aquest programa.
Així mateix, l’article 106 del mateix text legal preveu la publicació i submissió a informació
pública dels avanços dels instruments de planejament urbanístic, i detalla la informació
que ha de contenir aquest document.
La formulació de l’avanç de pla no és preceptiva en la tramitació de les modificacions de
pla general, no obstant això, en el present cas, s’ha cregut convenient la seva redacció.
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L’aprovació del programa de participació ciutadana ha de ser anterior o simultània a la de
l’avanç de pla.
L’edicte d’aprovació del programa de participació ciutadana i l’avanç de pla així com la
convocatòria de la informació pública s’ha de publicar pels mateixos mitjans que
l’instrument de planejament al qual va vinculat.
A més a més, es farà difusió de l’avanç de pla pels altres mitjans que venen detallats en
el programa de participació ciutadana.
El Reglament no determina el termini d’informació pública però creiem que, en ares
d’afavorir la difusió del document i la participació ciutadana, aquest termini hauria de ser
superior al termini d’un mes previst per a la tramitació de les figures de planejament, de
manera que es podria allargar fins a dos mesos.
Totes les aportacions realitzades al document hauran de ser objecte d’informe, que
s’incorporarà a la documentació de la modificació puntual del Pla General que s’haurà
d’aprovar inicialment.
Conclusions
A la vista de l’exposat, considerem que es pot procedir a l’aprovació del programa de
participació ciutadana i de l’avanç de la modificació puntual del Pla General d’Ordenació
del Masnou en l’àmbit de la parcel·la del Casino del Masnou i sotmetre’l a informació
pública.”
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa.
En ús de les atribucions conferides a la Corporació municipal, es proposa l’adopció dels
següents acords:
PRIMER.- Aprovar i fer públic el programa de participació ciutadana relatiu a la
modificació puntual del Pla General en l’àmbit de la parcel·la del Casino del Masnou,
situada entre els carrers de Barcelona, Roger de Flor i Tomàs Vives del municipi, redactat
per la regidoria de Participació Ciutadana, mitjançant la publicació del present acord en el
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, a l’e-tauler, i al diari Ara, posant el programa
de participació ciutadana a disposició dels interessats a les dependències del
departament d’Urbanisme d’aquest Ajuntament, situades a la planta segona del carrer de
Tomàs Vives, núm. 4 i en 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.
SEGON.- Aprovar i sotmetre a informació pública l’avanç de modificació puntual del
Pla General en l’àmbit de la parcel·la del Casino del Masnou, situada entre els carrers de
Barcelona, Roger de Flor i Tomàs Vives del municipi, redactat pels serveis tècnics
municipals, durant el termini de DOS MESOS, mitjançant la publicació d’aquest acord en
el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, l’e-tauler, portal de transparència de la
web municipal ( www.elmasnou.cat ) i al diari Ara.
Durant aquest termini, l’expedient restarà a disposició de qualsevol persona que el vulgui
examinar i hi vulgui presentar al·legacions a les dependències del departament
d’Urbanisme d’aquest Ajuntament, situades a la planta segona del carrer de Tomàs
Vives, núm. 4 i en el portal de transparència de la web municipal.
Així mateix, per donar compliment al que preveu l’ article 8 del Decret Legislatiu 1/2010,
de 3 d’ agost, pel qual s’ aprova el Text Refós de la Llei d’ Urbanisme de Catalunya, es
donarà publicitat de tot el document urbanístic al portal de transparència de la pàgina web
municipal (www.elmasnou.cat ), als efectes de la seva consulta per via telemàtica.
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TERCER.- Facultar, tan àmpliament com en dret sigui menester l’Alcaldia perquè en nom
i representació d’aquest Ajuntament impulsi, gestioni i dinamitzi la realització de les
actuacions necessàries per al compliment del programa de participació ciutadana i de
l’avanç de modificació puntual del Pla General en l’àmbit de la parcel·la del Casino del
Masnou, situada entre els carrers de Barcelona, Roger de Flor i Tomàs Vives del
municipi, i també per tal que formalitzi i signi quants documents siguin necessaris a tal
efecte.”
El Sr. Jaume Oliveras
Portem a aprovació aquest Programa de Participació Ciutadana i aquest avanç de Pla.
Un instrument, l’avanç de Pla, que no és preceptiu, però que és un instrument que ajuda
a la participació ciutadana, paral·lel a la legislació d’urbanisme. I, per tant, a partir, si
escau, de l’aprovació d’avui s’inicia un procés de debat ciutadà per tal de poder procedir
en tot el procés de fer una aprovació inicial més endavant i, finalment, l’aprovació inicial
de la proposta que sortís d’aquest procés de participació ciutadana.
La proposta parteix de l’anàlisi de la manca d’espais lliures existents al nucli antic del
Masnou, la manca d’un equipament cultural de primer ordre, com és evident al nostre
municipi, i que aquestes característiques estan a la finca actual del Casino, com a punt
estratègic del municipi es poden solucionar algunes d’aquestes circumstàncies. Es dóna
la circumstància que el teatre no es pot posar, evidentment, no es pot obrir ni es pot
posar al dia per part de l’entitat pel cost elevadíssim que té posar al dia aquesta
infraestructura cultural i, per tant, en aquests moments, també, recordar que l’Ajuntament
del Masnou disposa d’un avantprojecte sobre aquest teatre, el qual, doncs, amb la
col·laboració de la Diputació, doncs, bàsicament sufragat bona part per la Diputació de
Barcelona, disposem d’aquest avantprojecte, per al moment que es pugui dur a terme
concretar amb un projecte executiu i poder-ho realitzar en el moment que es donessin les
circumstàncies possibles que, evidentment, sempre hem parlat quan hem comentat
aquesta qüestió d’acollir-nos als fons europeus amb programes de rehabilitació del
patrimoni cultural.
La proposta inicial que es fa per iniciar el debat no és una proposta tancada ni molt
menys, per iniciar el debat, és la creació d’un espai lliure públic al centre del municipi.
L’obtenció per cessió de sòl de l’edifici del teatre del Casino com a sistema d’equipament
públic municipal. L’obtenció d’aquest espai lliure és una necessitat, creiem, vital, de vital
importància per al municipi. El teatre, també, no és només la rehabilitació d’un teatre
qualsevol, sinó que té un caràcter de rehabilitació patrimonial molt important, d’un
equipament cultural necessari pel municipi, de primer ordre, i també, evidentment, ajudar
a configurar una centralitat urbana que, juntament amb el teatre i el pati, ajudaria el nostre
municipi.
Com he dit abans, l’Ajuntament disposa d’un avantprojecte, com un espai de teatre, però
també un espai polivalent, amb un aforament de 449 localitats. Parlo d’això perquè això
s’emmarca en alguns documents que ja vénen d’antic, al 2007. El Pla d’Acció Cultural,
que va ser fet aquí al Masnou per la Diputació de Barcelona, ja marcava aquesta previsió
i també vull recordar que el PECCat, el Pla d’Equipaments de Catalunya, ha aprovat, crec
recordar al 2010-2020, també parla de les necessitats del Masnou d’un espai escènic al
voltant de les 400 localitats, que és el que ens tocaria.
El que es fa amb aquesta operació és donar un aprofitament urbanístic a l’entitat, que
conservaria, evidentment, la part de l’edifici de l’entitat i hi hauria una parcel·la entre
l’edifici del teatre i Roger de Flor, número 12, que es requalificaria donant un valor d’usos
comercials i d’oficines amb un sostre, com diu la proposta, de 1500 m2, que garantim
sempre el dret de pas. Això, aquesta proposta que donaria valor i justificaria
econòmicament l’operació, evidentment, una de les possibilitats a debatre és que
l’Ajuntament fes l’adquisició d’aquesta parcel·la per satisfer econòmicament l’entitat amb
aquest import. Alguna valoració que es parla en el document, al voltant dels 900.000 €.
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La proposta ja detalla també el m2, com estan distribuïts en les diferents parts de la
parcel·la i, evidentment, la voluntat de l’Ajuntament ha de ser intentar arribar a un acord
amb aquesta entitat. Portem dos anys parlant, primer, sobre el teatre i, després, sobre
tota aquesta proposta global. En aquests moments, que estem en ple procés de debat
amb l’entitat, estem discutint la possibilitat també de realitzar un conveni amb l’entitat i la
creació d’una comissió tècnica per fer la valoració dels diferents equipaments a partir que
aprovem avui, si escau, la proposta. A partir d’aquí engegaríem tot aquest procés.
Això va acompanyat d’un programa de participació ciutadana que està detallat, hi ha la
proposta inicial que us vam fer, hi ha un annex que hem incorporat en aquest programa,
amb un calendari amb una mica més de detall. El que preveu un procés d’aquest tipus és:
audiència pública inicial, recull d’aportacions, l’organització de debats, etc., fins arribar a
un document de síntesi entre si pot ser entre les diferents parts, la participació ciutadana,
l’Ajuntament i l’entitat que ens permeti anar a una proposta d’aprovació inicial d’aquestes
característiques. A partir d’aquest document inicial que avui presentem.
Clarificar només una cosa: que el que aprovem avui és fonamentalment, com he dit
abans, un aspecte que preveu el Reglament de la Llei d’urbanisme, l’article 106, que és
l’avanç de Pla; per tant, és un debat previ a l’aprovació inicial. Per tant, no estem, a la
pràctica, a partir d’aquí nosaltres posem un esborrany de proposta per començar a
discutir en un programa de participació. No és efectiu fins que fem l’aprovació inicial, que
es podria fer, doncs, d’aquí a quatre o cinc mesos en funció de com vagi el procés de
participació i, per tant, és un procés en què hi ha una proposta inicial, perquè s’ha de
partir d’un document inicial i es pot anar modificant, debatent a partir dels diferents actors:
l’Ajuntament amb els seus grups municipals, la participació ciutadana, la xarxa d’entitats i
persones de la societat civil que tinguin interès a participar i, sobretot també, amb el
debat amb l’entitat del Casino.
Vull dir que no només es tracta de..., és una proposta, no és una proposta circumstancial
sinó que és una proposta estratègica del municipi que pot condicionar d’una manera molt
positiva la vertebració del municipi a mig termini, millorar la seva centralitat urbana en
aquesta zona del Masnou, connectant-la millor amb altres centralitzats que hi ha en el
nostre municipi i, per tant, és una operació en la qual hi ha una aposta també per un
equipament cultural en el moment que es pugui trobar el finançament adequat i la
vertebració del nucli antic del Masnou i en el conjunt del municipi, ja que estem parlant
d’un espai que se situa, en aquests moments, estratègic entre els dos principals edificis
municipals.
A partir de si aprovem avui aquesta proposta inicial de programa de participació amb
aquest, abans del Pla que fem, començaríem el procés de debat més formal, també amb
l’entitat del Casino i amb tothom que vulgui participar. Això és el que avui portem a
votació i el que us volíem comentar, perquè creiem que té una importància que necessita
maduració, necessitat debat, per això utilitzem aquesta figura que preveu la legislació
d’urbanisme que és l’avanç de Pla, per no precipitar-nos amb qualsevol proposta, sinó
engegar el debat, perquè portem un cert temps també de debat amb l’entitat i ara és el
moment de fer aquest pas endavant conjuntament per anar debatent el futur d’aquest
equipament, que pot enfortir no només el conjunt del municipi, pot beneficiar la majoria
dels masnovins i masnovines, sinó que també pot ser un al·licient i una empenta per al
futur de l’entitat del Casino del Masnou. Moltes gràcies
Iniciaríem el debat. Paraules, senyor Suñé.
El Sr. Ernest Suñé
No, no, no és el debat, demanem la retirada d’aquest punt de l’ordre del dia perquè
nosaltres creiem que és una proposta que afecta un espai privat amb el qual, tot i que ha
manifestat que tenen converses, no hi ha cap document que avali un acord, no hi ha cap
acord i molt ens temem que tinguem un nou cas Can Kangeiso i, per tant, el que fem és
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emplaçar-lo a retirar-lo, a arribar a un acord amb l’entitat, que hi hagi un conveni que
permeti, que puguem, com a Ajuntament, decidir i, llavors, portem-ho a fer un Pla de
participació, on ja sapiguem quines possibilitat tenim d’actuar. Per tant, li demanem que el
retiri de l’ordre del dia. Gràcies
El Sr. Jaume Oliveras
Molt bé. Hi ha alguna intervenció sobre el mateix que diu el senyor Suñé.
El Sr. Màxim Fàbregas
Sí, de fet el nostre va ser qui ho va demanar a la Comissió Informativa de Territori del
mes de setembre i, si l’alcalde m’ho permet, passaré a justificar la demanda que sigui
retirat.
Vagi per endavant que el nostre Grup sempre ha mantingut públicament, i això en podem
donar fe, que el teatre del Masnou hauria de ser el teatre del Casino.
També volem que quedi constància que compartim les paraules que deia l’alcalde a l,
seva presentació respecte a la conveniència d’esponjar el casc antic i, concretament en
aquest cas, veiem amb bons ulls la possibilitat que el pati del Casino esdevingui un espai
lliure del qual pugui gaudir tota la ciutadania del Masnou.
Ara bé, una vegada expressada clarament la nostra opinió al respecte, perquè no hi hagi
dubtes, en la nostra opinió, les actuacions adreçades a aconseguir aquests objectius han
de ser absolutament curoses i reflexives. Per això, per a nosaltres és absolutament
imprescindible fer tots els esforços necessaris perquè la solució que s’adopti compti amb
el vistiplau del conjunt de socis i sòcies del Casino.
I això, per al nostre grup municipal, ha de ser així en defensa dels interessos, no només
de socis i sòcies del Casino, sinó de tota la ciutadania del Masnou.
Nosaltres, com la resta de grups han fet, ens hem reunit amb representants del Casino i
també hem escoltat els arguments del Govern municipal en relació a aquest tema. I,
després de les reunions que hem mantingut, la nostra conclusió és que els esforços que
han fet ambdues parts són encara insuficients.
Probablement el Govern es negarà a retirar el punt de l’ordre del dia i, entre altres coses,
argumentarà, com ja ha fet l’alcalde, que el procediment que volen engegar cerca la
participació de la ciutadania del Masnou i que, a més, la proposta d’avanç de Pla compta
amb el vistiplau de la Comissió d’Urbanisme de Barcelona, que és qui finalment, si s’inicia
la tramitació de la modificació del Pla General, seria qui hauria d’aprovar definitivament el
planejament necessari.
Però pel que respecta a donar veu a la ciutadania, nosaltres volem deixar clar que la
participació de la ciutadania ha de ser una participació efectiva i no únicament una
participació d’aparador.
I, perquè pugui ser així, no només s’ha de dissenyar un programa de participació

ciutadana clar i seriós, condicions que no compleix el que avui es proposa aprovar, sinó
que, a més, la ciutadania ha de conèixer tota la informació al respecte i ha de saber els
avantatges i els inconvenients de la proposta sobre la qual se la pensa consultar.
Per tant, l’obligació del Govern és presentar una proposta completa i rigorosa i, per a
nosaltres, ni el Programa de Participació Ciutadana ni l’avanç de Pla que avui ens
proposa el Govern compleixen aquestes dues condicions.
I, pel que respecta al fet que la proposta compta amb el vistiplau de la Comissió
d’Urbanisme de Barcelona, només cal recordar que, en diferents ocasions, l’Ajuntament
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del Masnou ha vist com els tribunals sentenciaven en contra de les seves decisions, unes
decisions que també havien comptat amb el vistiplau de la Generalitat, i ha estat
condemnat a pagar importants indemnitzacions.
Sense anar més lluny, al que ha fet referència el regidor senyor Suñé, la més recent és,
d’1,5 milions d’euros, que s’ha hagut de pagar a la propietat de Kangeiso perquè, segons
la sentència, el Govern de l’època (CiU-PP) i el de la Generalitat (CiU) no van respectar
els seus drets com a propietari d’una parcel·la.
És per intentar evitar una situació com aquesta que creiem necessari un acord entre
l’Ajuntament del Masnou i el Casino.
Un acord, entre el poble del Masnou i els socis i sòcies del Casino, que eviti posteriors
reclamacions que puguin tenir conseqüències funestes per a les arques municipals si, de
no arribar a aquest acord i imposar una actuació unilateral, que sembla que no és la
intenció del Govern, una reclamació del Casino als tribunals podria acabar amb una
sentència desfavorable a l’Ajuntament que l’obligaria a indemnitzar el Casino amb unes
quantitats que podria multiplicar per tres o per quatre la xifra que actualment preveu el
Govern.
I és per aquestes raons que fem tres demandes al Govern:
La primera, ja l’he dit, que retiri aquest punt de l’ordre del dia.
La segona, que continuï negociant amb l’entitat fins a arribar-hi a un acord.
I la tercera, que, amb la finalitat d’aconseguir el màxim consens possible, incorpori a la
negociació el conjunt dels grups municipals del consistori i convoqui reunions conjuntes
entre els seus representants i els del Casino per tal de treballar amb l’objectiu, que estem
convençuts, és comú per a tothom, d’arribar a una solució de consens que aconsegueixi
que el teatre del Casino sigui el teatre del Masnou i que el pati del Casino sigui un espai
Lliure, d’ús públic. Gràcies
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies. Sobre aquest tema hi ha alguna intervenció més? Sobre la retirada.
Jo, si em permeten, abans de passar a votar la proposta aquesta, evidentment, no
retirarem aquesta proposta. Recordar-los que vostès tenen aquest document des del mes
de maig i recordar-los que el procés, evidentment, un procés d’aquestes característiques
és important, perquè pugui avançar que es mogui. I, per tant, s’ha de moure si volem
arribar als objectius que ens hem fixat i estem segurs que arribarem a un acord amb el
Casino i amb el conjunt de la ciutadania del Masnou. Només una cosa, les sentències de
les quals vostè parla, senyor Màxim Fàbregas, no tenen res a veure amb aquest cas i li
asseguro que ho farem millor que el camí del Mig.
El Sr. Màxim Fàbregas
Li agafo la paraula, senyor alcalde.
El Sr. Jaume Oliveras
Sí, ho farem millor. Si ens presenten un recurs, doncs, no deixarem passar el temps
necessari per presentar el recurs, etc., com ha passat amb el camí del Mig. Per tant,
passaríem a la votació de la proposta de retirada.
El president sotmet a votació que aquest punt es retiri de l’ordre del dia.
Resultat: Es rebutja la proposta per 11 vots en contra i 8 vots a favor.
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Votació:
Els grups municipals de C’s (3 regidors), CUP-PA (2 regidores), ICV-EUiA-E (1 regidor) 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.
El Sr. Jaume Oliveras
Intervencions sobre la proposta? Senyor Suñé.
El Sr. Ernest Suñé
El tema que el Govern presenta avui per a la seva aprovació parteix d’una idea que
creiem que és molt positiva per al municipi, com és la transformació del teatre del Casino
en un espai municipal i també la recuperació d’un espai privat com és el pati del Casino
per a l’ús públic, però la proposta pateix vicis ja coneguts d’aquest Govern, que són la
imposició, la manipulació i la uniformitat.
La imposició, perquè el que avui es duu a votar no és fruit del consens. Ni amb els grups
d’aquest plenari ni amb el Casino, el que ja per se converteix aquesta acció en estèril.
Manipulació, perquè reclama un acte de fe dels grups municipals per negociar amb
avantatge davant del Casino sense que aquests grups sàpiguen ni com estan les
converses, ni quantes hi ha hagut o hi haurà, ni tinguem la possibilitat de participar i, per
tant, volen utilitzar el resultat d’avui com un senyal de força davant del Casino; en
definitiva, ens volen utilitzar. Amb un Pla de Participació de “corta i pega” que amaga
l’autèntica realitat, que és que demanaran a la ciutadania que es defineixi sobre un espai
que no és encara públic i que per aquesta jugada precipitada podria trigar molt a ser-ho.
Uniformitat, perquè sembla que aquí només és vàlida la visió que el Sr. Oliveras té del
Masnou, sense importar-li el que pensin els altres grups ni la gent; per tant, les decisions
importants estan ja preses.
I tot això sense entrar a valorar la proposta especulativa i opaca que proposa el Govern
per aconseguir finançar l’operació i que suposarà una nova i gran edificació al sector i
que, en comptes d’esponjar-lo, el comprimirà. El nostre Grup podria estar d’acord en el
finançament de l’operació per aquesta via, però no pas amb l’increment de la densitat a la
zona com preveu la proposta.
Ens hagués agradat poder votar-hi a favor, però considerem que tant la sistemàtica de la
consulta com la modificació urbanística són molt millorables, precipitades i engendrades
sense el mínim consens que mana la lògica; i nosaltres ja sabem com acaben les
modificacions urbanístiques sense l’acord amb els propietaris, així que m’estalviaré les
explicacions del cas Kangeiso, que va costar a les arques municipals un milió i mig
d’euros més les costes judicials i el temps perdut.
El nostre Grup no vol negar la possibilitat que aquest espai, algun dia, esdevingui
municipal, i exigim al Govern, de nou, que el retiri fins a tenir un consens escrit de les
parts; per la qual cosa votarem que no, amb la consciència tranquil·la i la certesa de
saber que avui el Govern assolirà la majoria necessària, perquè no hi ha prou persones a
l’oposició i perquè hi ha una majoria de Govern i no caldrà escridassar ningú perquè sigui
aprovat. Gràcies
El Sr. Jaume Oliveras
Senyor Màxim Fàbregas, té la paraula.
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El Sr. Màxim Fàbregas
Gràcies, senyor alcalde. Bé, nosaltres lamentem que el govern d’ERC i CiU s’hagi negat,
com ens temíem, a retirar el punt de l’ordre del dia i a treballar més intensament com
demanàvem per aconseguir el consens cívic i ciutadà que una proposta d’aquestes
característiques fa en la nostra opinió més obligatori que mai que s’intenti.
Tal com he explicat abans, creiem que la proposta, que té una música que pot semblar
que soni bé, va acompanyada d’una lletra que distorsiona el conjunt.
La música, que ens agrada, es sintetitza en dues afirmacions: “El teatre del Casino per al
poble del Masnou” i “El pati del Casino, la plaça de l’Ajuntament”.
Però la lletra està formada pel Programa de Participació Ciutadana i per la proposta
d’avanç de Pla i, per al nostre Grup, ni el Programa de Participació Ciutadana ni la
proposta d’avanç de Pla que se’ns proposa aprovar tenen la qualitat suficient com perquè
el conjunt formi una composició musical que pugi comptar amb el nostre suport.
El Programa de Participació Ciutadana que avui se’ns presenta és tan sols un intent de
complir amb el que estableix la legalitat i, per això, el Govern ho veu com un tràmit que “si
s’ha de fer es fa”.
Però, en realitat, el que el Govern intenta amb aquest succedani de Programa de
Participació Ciutadana és aconseguir el suport de la ciutadania dedicant-hi el mínim
esforç i donant la mínima informació al respecte.
És cert que el senyor alcalde s’hi ha referit, que l’endemà de la reunió de la Comissió de
Territori del passat mes de setembre i en vista de les objeccions que tots els grups havien
exposat al contingut del programa, se’ns va facilitar un document que el concretava una
mica més, però, per al nostre grup, el programa continua sent absolutament insuficient.
Pel que fa a la proposta d’avanç de planejament que es posa a votació, aquesta és una
proposta, en la nostra modesta opinió, poc treballada i, per aquest motiu, creiem que
corre el risc de ser rebutjada pels tribunals.
I fem aquesta afirmació fonamentalment per una raó i és què, des del punt de vista
econòmic, les xifres amb què es treballa són clarament favorables als interessos
municipals i, com he dit abans, a la vista d’anteriors sentències, aquest fet augmenta el
risc que, si la modificació del planejament s’aprova finalment en els termes actuals i el
Casino presenta recurs contra el planejament aprovat, els tribunals sentenciïn en contra
de l’Ajuntament, amb les greus conseqüències que, per a les arques municipals i, en
conseqüència, per als nostres veïns i veïnes, pugui comportar aquesta sentència.
Jo proposo als qui ens escolten aquí i als qui ens estiguin seguint a través de la càmera
que, perquè entenguin la proposta i es puguin fer una composició aproximada, s’imaginin,
conjuntament amb mi, que són els propietaris de la totalitat de la finca del Casino. Una
finca que, com saben, està situada davant de la platja d’Ocata, davant d’una N-II que,
tard o d’hora, esperem més d’hora que tard, esdevindrà un passeig municipal i que, per
tant, veurà augmentat el seu valor actual. Una finca de més de 5.000 m2 de superfície,
que conté un teatre emblemàtic de 995 m2, una pista de més de 3.100 m2 i un edifici que
ocupa 1.000 m2 .
Imaginem-nos ara que l’Ajuntament ens diu que vol que li cedim obligatòriament i gratuïta
el teatre (995 m2), un 80 % del terreny que ocupa la pista (2.400 m2 dels 3.100 existents)
i, a més, un 10 % de l’aprofitament urbanístic de la finca, a la qual cosa no s’ha fet
esment.
Això sí, l’Ajuntament ens consola dient que això no serà per la cara, nomé faltaria, sinó
que, a canvi del que li cedirem obligatòriament i gratuïta, ens deixarà que, en un raconet
20

Acta del Ple de l'Ajuntament del Masnou

Sessió núm. PLE2016000010

20 d´octubre de 2016

de 552 m2 (menys de l’11 % del terreny que ocupa la finca), puguem construir un edifici
en el qual, la planta baixa serà comercial i la planta pis es destinarà a oficines. Un edifici
que, a més, haurà de construir-se de manera que permeti comunicar Roger de Flor amb
Tomàs Vives i que, probablement, així feia esment, ens permetrà obtenir uns ingressos
de 900.000 €; això sí, d’aquests 900.00 €, 50.000 € els haurem de dedicar
obligatòriament a pagar pel desmuntatge de les pistes esportives, per arranjar la
pavimentació i per les despeses de gestió.
Per tant, imaginem-nos la cara que se’ns quedaria quan, com a resum, entenguéssim
que, a canvi de cedir obligatòriament a l’Ajuntament el nostre teatre (un edifici singular
que ocupa una superfície de prop de 1.000 m2), el 80 % de les nostres pistes (2.400 m2) i
el 10 % de l’aprofitament urbanístic, ens deixen la possibilitat que puguem construir i
comercialitzar un edifici comercial i d’oficines que, en el millor dels casos, ens permetrà
obtenir un benefici d’uns 900.000 €, dels quals haurem de destinar 50.000 € a obres
d’adequació.
Per això, perquè creiem que el teatre del Casino ha de ser el teatre del Masnou, perquè
pensem que les pistes han d’esdevenir un espai lliure d’ús públic, i perquè creiem, però,
que això s’ha d’aconseguir respectant els drets legítims de l’entitat i dels seus socis i
sòcies i pensem que l’actual proposta del Govern municipal no és la millor manera
d’aconseguir-ho i comporta greus riscos per als interessos del Masnou, nosaltres no
donarem suport a la proposta i votarem abstenció. Gràcies
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies. Alguna intervenció més? Senyora Miras.
La Sra. Sandra Miras
Sí, bona tarda una altra vegada. Vagi per davant i primer que res volem dir que nosaltres
estem a favor de tenir el pati del Casino com a plaça del poble i el teatre com a teatre del
poble.
Dit això, hi ha uns dubtes que vam plantejar el seu dia a la Comissió Informativa i que per
nosaltres no han estat resolts, com són: perquè estem aprovant en un mateix punt, al
nostre entendre dues coses: una, el programa de participació i l'altre, l'avanç de
modificació puntual del Pla General d'Ordenació del Masnou en l'àmbit de la parcel·la del
Casino. Altres dubtes són, si hi ha acord o no amb el Casino?, i en cas que no, que és el
que de moment ens està semblant, perquè s'impulsa un Pla de Participació respecte a un
espai privat sense acord amb qui té la titularitat d'aquest espai?
Volem saber també, quin projecte cultural concret hi ha al darrere del teatre. A què serà
destinat? Qui el gestionarà? Fomentarà la formació de nous artistes locals o serà un pur
espai de mercantilització de la cultura?
I en referència al projecte per a la plaça: manca un projecte concret de construcció de la
plaça. Seria un espai ideat per fomentar la vida al centre del poble o estarà únicament
destinada a usos comercials, sense espais realment comunitaris?
Es parla que l’operació podria superar els 2 milions d'euros. El Masnou té aquesta
quantitat de diners? I, en cas afirmatiu, sabem si és una prioritat del poble destinar-los a
aquest projecte?
Disposar d’un nou teatre al Masnou és una necessitat real? No es podria donar algun
altre ús a aquest espai?
Sabem quins beneficis, socials i econòmics, aportarà al poble? Serà assequible per a
tothom, o només per a aquelles que es puguin permetre pagar una entrada? Tenim algun
informe de viabilitat del projecte?
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L’esmentat Programa de Participació, algú se l'ha mirat? Perquè no concreta res, és un
copia i enganxa del Pla de Participació Ciutadana, estarem molt atents al punt que parla
de promoure grups de debat, atents al fet que aquests grups disposin de tota la
informació àmpliament per poder debatre la qüestió. Gràcies
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies, senyora Miras. Senyor Avilés.
El Sr. Francisco Avilés
Sí, gràcies, senyor alcalde. Bé, per anunciar que el nostre Grup no donarà suport a la
proposta i, bé, de fet el seu vot hi serà contrari. És un risc votar-hi en contra perquè, en
definitiva, el títol és un títol molt llaminer. És un avanç de Pla, de modificació, un
programa de participació i, home, si no s’explica bé un pot sortir esquilat o pot sortir
malparat. Però, bé, tot i així, jo crec que si el nostre Grup no defensa gran part de la
proposta que significa haurem de votar-hi en contra. I votarem en contra per diversos
motius que ara diré. Alguns dels quals, bé, també han sigut més o menys explicats.
Primer, lògicament vagi per endavant, que per a nosaltres la participació ha de ser una
màxima de qualsevol equip de Govern i que, per tant, no estem en contra que es faci un
programa de participació. El que passa és que entenem que aquest programa de
participació si no s’arribés a fer tampoc suposaria una gran pèrdua o una gran minva, i
m’explicaré.
Entenem que és un programa de participació trampa perquè si, com han dit els que
m’han precedit, o sigui, estem parlant d’una parcel·la privada en la qual no hi ha acord
amb el propietari, és a dir, posar-nos a debatre o posar-nos a sol·licitar als ciutadans,
entitats, persones interessades que pel seu perfil tècnic puguin aportar alguna cosa bona,
que es manifestin sobre un projecte del qual no hi ha acord amb el propietari, em sembla
bastant temerari, si se’m permet l’expressió. Si, a més a més a això, li afegim que l’Equip
de Govern, tot i els seves mostres de participació, no és que hagi fet gala de la
participació, recordem que un dels últims projectes de participació amb la ciutadania ho
va fer durant el mes d’agost, no és el més idoni per provocar un intent de participació de
la ciutadania. Si li recordem que, al novembre del 2015, es va presentar una moció que
va ser votada favorablement per tots els grups que no formen part de l’Equip de Govern,
per tots, d’ideologies polítiques, com podrà entendre el públic assistent, molt diverses,
però tot i així va tenir molts suports, on es demanava un procés de participació a un espai
molt concret del Masnou que era la zona de Bell Resguard i va ser rebutjada per l’Equip
de Govern.
Entenem que segurament aquest procés de participació té trampa. I diem que té trampa
perquè si no hi ha acord amb el propietari i se’ns està dient que porten temps intentant
arribar a l’acord i aquest acord no arriba, deu ser que no deu ser molt fàcil arribar a
aquest acord. I el que veiem, intuïm, bé piensa mal y acertarás que dicen, és que el que
s’intenta és posar pressió sobre l’entitat. És a dir, ara és l’Ajuntament que vol blanc, és
l’entitat que vol negre, dic anem a buscar un procés de participació en el qual jo intentaré
controlar, no tinc cap mena de dubte, que intentaré controlar les conclusions d’aquest
procés de participació, demanaré que persones afins, demanaré que tècnics afins,
demanaré que entitats afins a aquest projecte hi participin perquè es dictin unes
conclusions que puguin posar pressió a l’entitat. Perquè sinó no té cap sentit fer-ho si no
hi ha acord amb l’entitat, hem de posar en risc els ciutadans?, què hem d’explicar als
ciutadans?, anem a fer un procés de participació però potser no queda en res.
Escolti, jo els canvio aquest procés de participació per un procés de participació real i de
veritat en el qual es convidi a debatre i a votar sobre si realment volen un teatre de les
característiques del Casino que sigui municipal. Però amb tota la informació, el cost social
de l’expropiació que s’hauria de fer al propietari, el cost econòmic de fer-lo, el cost
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econòmic de mantenir-lo, la repercussió social que li donarem, en aquest teatre
municipal, si algun dia s’arribés a fer. Posem aquest Pla de Participació damunt la taula,
que és el que nosaltres volem. Anem a veure, anem a consultar la ciutadania porta per
porta, anem a fer un veritable... no un procés de participació dirigit, no, un veritable
procés de participació en el qual pugui votar tothom. I anem a veure si realment la
ciutadania vol un teatre amb aquestes característiques, perquè és clar, en principi si li
demanes a algú si vol canviar de cotxe et dirà: home, doncs sí. Però vol canviar de cotxe,
bé, això li costarà tant, tant, tant i haurem d’apujar els impostos, perquè això té un cost de
manteniment. Doncs potser hi haurà qui dirà: escolti, endavant no hi ha problema,
destinaré part dels meus impostos a sufragar aquest projecte; però hi haurà potser gent
que dirà: escolti, no, em sembla que tenim Ca n’Humet, i escolta tenim determinades
activitats culturals que no estan molt lluny, que poden ser Barcelona, com pot ser Mataró,
que, en definitiva, cobreixen l’oferta cultural més o menys dignament i amb el que tenim a
Ca n’Humet i, bé, amb rodalia, doncs, no hi ha aquesta necessitat. Preguntem això a la
ciutadania, però això no se li preguntarà, tot i que ja els avanço que aquest Grup ho
demanarà reiteradament, perquè entenem que és el projecte estrella per part de l’Equip
de Govern i és del que radicalment està en contra aquest Grup municipal.
Per tant, reitero que hi votarem en contra, que si bé som partidaris de trobar una solució
que ens permeti compatibilitzar l’ús actual de la plaça del Casino, perquè entenem que
seria una bona solució per a l’esponjament del casc antic i la interacció entre els dos
edificis municipals, que es guanyaria un espai, es recuperaria un espai per al municipi
prou important i, amb això segurament, si el pla o l’expla o la idea de l’Equip de Govern
fos dirigida a recuperar només aquell espai, el sentit del vot i el manifestat per aquest
Grup municipal o per aquest portaveu hagués estat unes altres consideracions i amb un
altre to, però veiem que, lamentablement doncs, el que s’està fent és una utilització
partidista de realment una eina de participació que la llei preveu, però que entenem que
s’utilitza d’una manera barroera o intencionadament per obtenir un avantatge amb la
negociació que està fent amb el Casino, entenem que no hi podem donar suport i que
molt haurà de canviar aquest projecte perquè el Grup de Ciutadans canviï d’opinió.
Gràcies
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies. I, si se’m permet una breu resposta, crec que a l’exposició que he fet ha
quedat prou clar. Vostès han fet algunes interpretacions que no s’ajusten precisament a
la proposta, insisteixo que no és una proposta tancada, aquí no hi ha cap proposta
tancada. S’ha de fer un pla de participació, no ho farem sobre un paper en blanc,
evidentment sinó sobre una proposta inicial per debatre.
En aquests moments l’entitat del Casino sap perfectament en el moment que estem, que
estem a punt d’aprovar aquest procés i que tenim en marxa amb ells una comissió
negociadora, evidentment al Casino. Portem dos anys, però el Casino també ha estat
durant molt de temps sense una junta per una situació de provisionalitat, que això també
ha dificultat el diàleg formal per la situació interna.
Per tant, som conscients que tenim converses amb una comissió negociadora, que ens
veiem més o menys cada quinze dies, que anem aprofundint detalls, que anem
aprofundint temes que, evidentment, aquest tema s’explicarà aviat una altra vegada a
l’assemblea del Casino amb més precisió, com un procés obert que iniciem.
Jo insisteixo en això, s’han fet afirmacions que jo crec que estan en aquests moments
fora de la realitat. Evidentment, com he dit abans, un pla de participació s’ha de fer sobre
algun document en concret, no anem aquí a definir... un dels debats i aquest document
és un document obert, és com s’ha de configurar aquest espai públic. Vull dir, aquest és
un dels debats importants que s’haurà de fer, també el teatre, evidentment, creiem que és
important. No només és un tema de capacitat i que, que maco que és un teatre, sinó
almenys els que ens estimem el patrimoni arquitectònic del municipi, em sembla que val
la pena poder rehabilitar aquest teatre. I, evidentment, el finançament ha de recaure, el
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menys possible, en les arques ordinàries d’aquest municipi i, per això, no va poder ser
per la manca d’acord amb el teatre; tot i que jo estic convençut que l’entitat en aquests
moments, el tema del teatre està perfectament assumit, però en aquells moments no ho
estava. No vam poder presentar-nos al FEDER 2016, perquè evidentment si
l’Administració pública posa gairebé 3 milions d’euros en una infraestructura cultural, la
propietat ha de ser pública sinó malament, això no és factible ni èticament possible. I, per
tant, haurem d’esperar una altra convocatòria de programes destinats a la rehabilitació de
patrimoni cultural; per tant, com diu el títol, un programa que va destinat a rehabilitar el
patrimoni cultural i que l’Ajuntament pot disposar, potser segurament, del 50 % del
finançament de l’operació i, evidentment, hi ha altres organismes que també ens poden
ajudar, pot tirar endavant aquest procés. Es parla del tema de l’edificació que s’ha dit.
Evidentment, la voluntat, i això també és fruit del procés de participació, ha de ser la
voluntat, de l’Ajuntament seria que no es construís res, que l’Ajuntament adquirís aquest
terreny i compensés seria el que justifica l’operació, compensés econòmicament l’entitat
que li permetria el seu millor rellançament, la rehabilitació de les seves estructures, tota
una sèrie d’avantatges i coses que haurem de discutir també en aquest procés de
participació.
I, només matisar-li, senyor Avilés, que el procés de participació dels pressupostos a les
inversions també va afectar el mes de juliol i el mes de setembre, no només va ser el mes
d’agost. I que amb el tema del Bell Resguard ens hem posat d’acord amb el conjunt de
veïns i veïnes amb les diferents actuacions, avui n’hem aprovat una en Junta, i ben aviat
aprovarem les següents.
És una proposta oberta, no és una proposta tancada, insisteixo, que necessitarà la
col·laboració, sobretot l’acord amb l’entitat del Casino, que és on centrarem tots els
esforços i s’ha de dir que cada vegada anem aprofundint més les converses i les
relacions i són més positives, però que és important fer aquest pas avui, perquè creiem
que el procés ha de ser el més públic i el més transparent possible, per això fem aquest
pas. I necessitarem també la col·laboració de tots vostès, de tots els grups municipals. Si
els sembla passem a la votació. Hi ha alguna qüestió nova que hagi d’introduir?
El Sr. Ernest Suñé
Sí, senyor alcalde. És un aclariment, perquè vostè ha parlat d’espai públic, quan no és un
espai públic, és un espai privat, no és un espai públic. I, després, diu que ell defensa el
patrimoni. Tots els que estan aquí defensen el patrimoni del Masnou... m’ha semblat que
deia que només vostè, a veure... I si vol fer un pla de participació per la defensa del
patrimoni fem-ho també per l’estampadora, fem-ho també pel forat de la DOGI, és clar.
Fem pla de participació, total, són espais privats i els usos o la finalitat és la mateixa. És
definir què farem sobre un espai que no és nostre. És a dir, com si definíssim com volem
pintar casa seva.
El Sr. Jaume Oliveras
Alguna paraula més? Si els sembla passem a la votació.
El Sr. Ernest Suñé
Senyor alcalde, jo no sé si li sembla interessant, però com a mínim mantingui la dignitat
quan parli un regidor, perquè aquests comentaris per sota veu són una mica inapropiats
per la figura que vostè representa. Li prego que mantingui la dignitat del càrrec que
ocupa.
El Sr. Jaume Oliveras
Vostè busca un protagonisme que no li donaré, tranquil. Busqui una altra ocasió per
buscar el protagonisme que sempre busca amb les seves intervencions peculiars.
Deixem-ho aquí si li sembla. Passem a la votació. Senyor Màxim Fàbregas.
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El Sr. Màxim Fàbregas
Sí, només per deixar constància que vostè s’ha compromès a treballar exhaustivament
per arribar a un acord amb el Casino, els seus socis i sòcies, per dir-li que creiem la seva
paraula i per oferir-nos a treballar conjuntament per intentar arribar a aquest consens.
Llavors, li demanaria que, tot i que no s’ha acceptat que el tema quedés sobre la taula,
prengui nota de la demanda que hem fet que durant el procés de participació es
convoquin representants de la Junta del Casino, representants dels grups municipals i del
Govern municipal per treballar conjuntament una solució a aquest tema. Gràcies.
El Sr. Jaume Oliveras
Ho farem, en tot el procediment haurem de buscar un moment que hi hagi una trobada de
tots els actors, per dir-ho d’alguna manera, que han de complir amb aquest acord.
El Sr. Màxim Fàbregas
Una al mes, una al mes. Les que siguin necessàries.
El Sr. Jaume Oliveras
Les que siguin necessàries, senyor Fàbregas. Moltes gràcies. Si els sembla passem a la
votació.
Resultat: Aprovat per majoria absoluta per 11 vots a favor, 5 vots en contra i 3 vots
d’abstenció.
Votació
Els grups municipals d’ERC-AM-MES (6 regidors) i CiU (5 regidors) hi voten a favor.
Els grups municipals de C’s (3 regidors) i PSC-CP (2 regidors) hi voten en contra.
Els grups municipals de la CUP-PA (2 regidores) i ICV-EUiA-E (1 regidor) s’abstenen.
9. Contesta de l'Equip de Govern als suggeriments i les preguntes de la sessió
anterior
El Sr. Jordi Matas
Hi ha una resposta pendent al senyor Màxim Fàbregas, que és continuació de la resposta
que li vaig donar al Ple, però que va insistir a voler saber més. Llavors, per una qüestió
informàtica, s’ha preparat però no ha pogut sortir. Es tracta que vostè preguntava referent
als expedients relatius a l’estat d’abandonament dels solars de l’antiga DOGI, sector de la
Colomina. Vostè preguntava quin era l’import de les multes que s’havien posat com a
govern quan es va imposar i per quina raó no han estat cobrades encara. Ja li vaig
respondre també en aquell moment, que estan en tràmit, estan en via executiva. No s’han
cobrat encara perquè estan en via executiva, aquestes empreses, diguéssim, que no han
pagat per les raons que siguin. Nosaltres estem via executiva en aquest tema. I que es
tracta de tres multes d’un import de 1.000 €, de 600 € i de 1.200 €, aquesta resposta li
farem arribar oportunament.
El Sr. Jaume Oliveras
Alguna resposta més per aquí? Senyor Plana.
El Sr. Ricard Plana
Sí, jo tenia, l’altre dia, el regidor Joan Foncuberta em va preguntar sobre el tema del
centre de distribució d’aliments. Bé, em deia com a tècnic i tal, jo li contestaré com a
regidor. Me n’he assabentat una mica, el tema és el següent. Ara crec que amb números
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rodons es demanaven uns 300 metres, al final l’edifici en té uns 600, però es va
considerar que atenent que ja només en planta baixa n’hi havia 200 i pico, que són els
que s’entenia que funcionarien com a magatzem, perquè els altres que arribaven fins a
300 eren despatxos i tal, que podien anar ubicats a la planta primera. Els serveis tècnics
van considerar que no hi havia cap problema que aquest edifici complís o van considerar
que complia el que es demanava en el concurs. No sé si amb això, diguem, en tens prou
però...
Per acabar, contesto, també, l’altre dia la Sandra Miras també em va preguntar un tema
sobre la DOGI que crec que, després ja vam parlar, o sigui que el dono ja per liquidat.
Fins aquí... No, bé, es que no sé si... de fet, crec que se’l va contestar quasi ella, per això
no li vaig arribar a contestar jo, sinó que ho vam comentar i per això m’ha semblat que
contestat era atorgar-me una pretensió que no sé si ho vaig arribar a aconseguir.
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies, senyor Plana. Hi ha alguna resposta més? Senyora Folch, té la paraula.
La Sra. Sílvia Folch
Gràcies, senyor alcalde, bona nit a tothom. Per contestar la senyora Sandra Miras d’una
qüestió que va preguntar en el darrer Ple sobre el procés selectiu d’una creació d’una
borsa de treball per a personal subaltern. Va fer diferents preguntes, una és respecte a
l’apartat número 7 de les bases específiques, on s’especificava de quantes fases
constarà el procés selectiu, atès que hi havia un error i jo li passo a explicar. En aquest
apartat número 7, de les bases, especifica tant les fases de què consta el procés selectiu,
quin tipus són i com es comptabilitzaran cadascuna d’elles a fi d’obtenir una puntuació
total del procediment. Comentar-li que en aquestes bases s’estableixen que són cinc les
fases.
La primera fase és una fase teòrica. La segona fase és una fase de coneixement de
llengua catalana i castellana. La tercera fase és una fase pràctica. La quarta fase és un
concurs i la cinquena, si s’hi arriba, si és necessari, és l’entrevista.
La primera fase puntua de 0 a 10 punts. I resten eliminats aquells aspirants que no
assoleixin la puntuació de cinc. La segona fase són llengües, no puntua, és a dir, la
qualificació exclusivament és si és apte o no és apte. La tercera fase és una prova
pràctica, també puntua, té 10 punts i també resten eliminats els aspirants que no arriben
a 5 punts. La quarta fase és el concurs i es valoren, segons uns barems que ja estan
establerts, si es comptabilitzen. I en cap cas la sumatòria d’aquest barem pot superar els
4 punts. La cinquena fase que dèiem, en cas de produir-se, sumaria 2 punts més.
Un cop està en marxa el procediment i fetes les proves de totes les fases, és el tribunal
qualificador qui atorga la puntuació d’acord amb totes les fases establertes, és a dir, se
sumen totes les puntuacions obtingudes en cada una de les fases. Si bé és cert, com va
apuntar la senyora Miras, que en el paràgraf final d’aquest apartat en set de les bases
específiques consta que la puntuació final d’aquest procés selectiu serà la suma sols de
les obtingudes a la prova segona, tercera i quarta. És a dir, segons s’interpreta en
aquestes bases o segons queda escrit, no s’hauria de comptabilitzar ni la fase primera,
que ja hem dit que puntuava, ni la darrera, que també puntuava. Per contra, sí que hauria
de puntuar una fase que no puntua perquè no té numeració, que és la segona, que
simplement és apte o no apte quant a les llengües.
Es va publicar el resultat respecte a aquest procés selectiu i hi va haver dues
reclamacions, també preguntava vostè quantes se n’havien rebut, se’n van rebre dues.
Una referida a la puntuació personal a la fase de concurs, va ser estimada. I una altra
referida a la puntuació en fase de concurs i la puntuació total del procediment, pel que li
he explicat, que va ser estimada en part.
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La reclamació de l’aspirant que va ser estimada parcialment argumentava el seu
desacord justament en aquest fet. És a dir, que considerava que l’apartat 7 de les bases
sols s’hauria de sumar, com els he dit, la fase segona que no pot puntuar, tercera i
quarta.
En relació amb aquesta reclamació, la comissió de valoració, és a dir, el tribunal que ha
admès i que ha seguit tot el procediment selectiu, un cop estudiada va considerar que el
darrer paràgraf d’aquest apartat número 7 contenia clarament un error material. El
tribunal va considerar que aquest error es comptava pel següent, com els he explicat, la
segona fase és una prova de coneixement de la llengua catalana i castellana. És
eliminatòria, no és computable; per tant, la seva qualificació sols és apte o no apte. Pel
contrari, la primera fase, que sí que és puntuable, era eliminatòria. Les proves que
contenen puntuació, per tant i que són les que sí que han de comptar, són la primera, la
tercera, la quarta i la cinquena, en cas de realitzar-se. Per tant, el tribunal que va regir
aquest procediment, segons la discrecionalitat tècnica que li atorguen les bases, va
aplicar una interpretació sistemàtica del contingut de les bases, protegint amb aquesta
decisió la resta d’aspirants en considerar que es tractava d’un error material.
Ha de saber que l’article 50 del Reial decret 5/2015 pel que s’aprova el text refós de
l’estatut dels empleats públics, atorga als òrgans de selecció la condició de col·legiats i la
seva composició s’ha d’ajustar als principis d’imparcialitat i de professionalitat dels seus
membres.
Vostè també preguntava altres qüestions com, per exemple, també va preguntar quin
aspirant va quedar en primer lloc del procés selectiu. Comentar-li que vostè pot consultar,
com és normal, tot l’expedient complet si els interessa comprovar qui és aquesta persona.
En aquests moments no donaré aquesta informació, atès que conté dades de caràcter
personal i no és el lloc. Però, òbviament, la informació consta a l’expedient perquè vostè
la pugui consultar.
La darrera pregunta que vostè també formulava era respecte a les dades que figuraven a
la notificació que va rebre l’aspirant. Haig de manifestar-li que aquesta qüestió que vostè
va plantejar ens ha generat certs dubtes quant a si les dades que vam facilitar a l’aspirant
vulneraven o no la llei de protecció de dades. El que hi constava eren unes dades que
podien identificar les 25 persones, crec que eren 25, que van aprovar aquest procés i
com havien quedat. Atès que de no figurar les dades entendríem que a l’hora podrien
vulnerar la llei de transparència. És per això que s’ha reunit la comissió de protecció de
dades de l’Ajuntament, que és una comissió que està creada ja fa un temps per fer tot el
seguiment de la llei de protecció de dades i s’ha arribat a la conclusió que cal efectuar
una consulta a l’Agència de protecció de dades perquè ens indiqui quina norma ha de
prevaldre sobre quina en aquest cas específic de les notificacions dels processos
selectius. Moltes gràcies
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies. Si no hi ha cap resposta més, si els sembla passaríem al torn de
preguntes per part dels grups municipals. Senyora González, té la paraula.
10. Precs i preguntes adreçats a l'Equip de Govern
La Sra. Mònica González
Gràcies, senyor alcalde, bona nit a tothom. Tinc tres preguntes.
La primera, dirigida a la regidora Meritxell. Tenim coneixement que hi ha un projecte
impulsat per la Generalitat, es diu Escola 21. Vam llegir que hi havia dues escoles del
municipi que s’havien incorporat en aquest projecte. És un projecte pilot que s’està ara
mateix exposant a tot Catalunya i voldríem tenir informació sobre si tenen algun tipus
27

Acta del Ple de l'Ajuntament del Masnou

Sessió núm. PLE2016000010

20 d´octubre de 2016

d’informe de com s’està desenvolupant, què ens pot aportar i, bé, i que ens arribi aquesta
informació. Gràcies
La següent pregunta dirigida em sembla que és al senyor Joaquim Fàbregas. És sobre
les places d’aparcament dels equipaments de lloguer social de la zona de Can Jordana i
de Llevant, que són places d’aparcament, en principi, d’ús públic que podrien ser llogades
als veïns de la zona. Sabem que hi ha hagut algunes peticions al respecte i que se’ls ha
negat l’opció de llogar-les i, en tot cas, voldríem saber quin ha estat el motiu. Quantes
peticions han tingut? I com es podria solucionar aquesta situació?
I, per finalitzar, tornem a parlar sobre un tema que ja he demanat diverses vegades
informació, que és sobre el punt de distribució d’aliments que ja hem parlat en diferents
plens amb la regidora Noemí Condeminas. Actualment, ja s’ha decidit d’alguna manera
l’equipament on estarà ubicat, llavors tindríem un dubte i és que en tot moment se’ns ha
emplaçat a un Consell de Benestar Social que no s’ha arribat a celebrar encara. No sé si
s’ha convocat, però almenys avui no en tinc coneixement encara, però d’alguna manera
voldríem tenir constància d’aquesta iniciativa municipal, quin projecte hi ha al darrere?
Perquè hi ha molts dubtes que encara no tenim clars. Amb quins terminis s’ha plantejat?
Quan s’iniciarà? Sabem que hi ha tres entitats implicades, això ja està notificat i qui es
farà càrrec de la gestió d’aquest equipament? Si està previst un espai de menjador
social?, etc. O sigui, com es desenvoluparà aquest projecte que, hores d’ara, encara no
tenim informació concreta. I ja està, són les tres preguntes. Gràcies
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies, senyora González. Senyor Suñé, té la paraula.
El Sr. Ernest Suñé
Gràcies, senyor alcalde. Bé, jo, com que avui no hi és el senyor Federico de las Heras, jo
perquè no es quedi sense la pregunta de la bandera d’Espanya, doncs jo m’arrogo la
potestat de fer-me responsable de la pregunta i li trasllado a saber quan l’alcalde penjarà
la bandera d’Espanya i farà complir la legalitat.
I, bé, si el senyor De las Heras té les banderes, jo tinc les dimissions, no? Llavors, voldria
saber quan el senyor alcalde pensa exigir la dimissió de la senyora Folch, per mentir a
aquest regidor, per mentir al govern i mentir al plenari, així per tot un seguit de
comportaments anòmals i irregulars que han estat denunciats per diversos treballadors
municipals.
També voldríem saber si a vostè li ha donat cap atac ètic i moral i també estaria disposat
a assumir la responsabilitat que, per al nostre Grup, creiem que li pertoca. Aquesta seria
ja la pregunta de rigor.
Volem saber com estan els habitatges de lloguer per a joves i gent gran. La seva
ocupació, les possibilitats d’un nou concurs, compliment dels acords amb els usuaris, la
demanda d’inscripció al registre d’habitatges. Aquest és un tema molt important atès que
la paràlisi de la Generalitat impedeix un dels objectius bàsics d’aquests habitatges i no és
altre que serveixin per ajudar els nostres joves, els joves del Masnou. Ens temem que
moltes de les persones que els ocupen han superat amb escreix el termini previst
d’ocupació i això hauria de solucionar-se, atès que hi ha molta demanda d’habitatges o
creiem que hi ha molta demanda d’habitatges.
Entenem que el Govern del Masnou hauria d’exigir a la Generalitat que actués per
beneficiar masnovins i masnovines i que, entre referèndums i processos i dies històrics,
doncs, ens agradaria que alguna vegada baixessin a terra i es preocupessin dels
problemes reals de les persones. Problemes com aquest de l’habitatge, sense anar més
lluny.

28

Acta del Ple de l'Ajuntament del Masnou

Sessió núm. PLE2016000010

20 d´octubre de 2016

Fa un moment, també, el senyor Màxim Fàbregas, representant d’ICV-EUiA, ha fet un
comentari sobre la carretera Nacional II. Nosaltres volem recordar que la carretera
Nacional II està gestionada per la Generalitat des de fa més de tretze anys i no hem vist
cap millora ni avantatge que faci presumir que qualsevol servei gestionat per nosaltres,
els catalans, es fes millor. Jo els reto, reto a vostès que formen part del Govern del
Masnou i també de la Generalitat, a donar un cop a la taula i ocupar la carretera, fer-la
nostra. Jo els reto a exigir l’alliberament del carril que passa a tocar del camí Ral per
permetre, de moment, ni que sigui l’estacionament de vehicles i contribueixi a la
pacificació d’aquesta via. Els reto a reclamar els diners que va dipositar l’Estat per
pacificar-la i que va quedar-se la Generalitat. Els reto a obrir un procés de participació
ciutadana perquè podem tots dir com volem aquest espai; perquè, a diferència del
Casino, aquest sí que és nostre i sí que tenim drets i se suposa que també tenim diners.
I, fixi’s bé el que els diré, si utilitzades les vies ordinàries i extraordinàries, si adreçats als
seus companys que manen no els fan cas, no volen saber res o els donen l’esquena, els
reto a desobeir la Generalitat, si és necessari, per convertir la carretera Nacional II en el
passeig que el Masnou i les persones que hi residim ens mereixem.
Posteriorment, debatrem una declaració institucional de suport del procés aquest de mai
acabar, aquell que planteja grans reptes i que no va enlloc, aquell que ha omplert el
nostre calendari de dies gloriosos, de fites importantíssimes i de jornades històriques. El
procés de la desobediència al no res i de l’obediència deguda. Comencin per desobeir les
injustícies, desobeir els que perjudiquen al Masnou, comencin a desobeir els seus, que
tan poc cas ens fan, ocupin la carretera i demostrin que realment estan disposat a fer una
cosa gran per al Masnou.
A la comissió informativa que va tenir lloc la setmana passada, vaig preguntar a la
senyora Folch si cap membre del Govern havia estat citat pels jutjats de Mataró. Tan ella
com el senyor secretari ho van negar, van dir que no, que cap persona havia estat citada.
És clar, doncs, jo tinc aquí una citació adreçada al senyor alcalde, del passat 25 d’agost,
que va ser citat pel Jutjat núm. 4 de Mataró, per comparèixer el 6 de setembre. Sí, sí, jo
no preguntava si hi havia una errada, sinó si va ser citat algú.
El senyor Secretari manifesta que la citació era una errada.
El Sr. Ernest Suñé
No, senyor secretari, jo vaig preguntar: ha estat citat algun membre del Govern pel Jutjat?
I vostès van dir, no, no ha estat citat. I jo tinc una citació adreçada al senyor alcalde.
Escolti, és així. Sí, no, no sí és cert hi va haver una errada, sí, perquè el citen com a
perjudicat i no com a investigat, que és la citació que vindrà ara. Però és clar, la pregunta
era, però fixi’s bé, vostè podria haver dit sí, miri, el van citar però és una errada, vostès
van dir que no havia estat citat cap membre del Govern. És que, a veure, vostès han
d’entendre que el que no poden és no dir la veritat, senyor secretari, jo ho sento molt. Si
havia estat citat i és una errada, el més fàcil és dir, sí però és una errada. Però el que no
poden dir és que no, que no ha estat citat. I la pregunta és: senyor alcalde, vostè va
explicar als membres del govern que havia estat citat? I que va respondre al Jutjat?
El Sr. Jaume Oliveras
Senyor Suñé, em sembla que amb aquesta pregunta... jo, la veritat és que m’està
sobrepassant tota la meva imaginació, perquè em sembla que si de cas el senyor
secretari li ho explicarà. És evident que està elevant a una anècdota, l’està elevant al
nivell de categoria i em sembla una mica esperpèntic, perdoni que li digui la paraula, pot
continuar.
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El Sr. Ernest Suñé
Gràcies, no, té la raó. Però qui ha fet d’una anècdota un fet destacable és les persones
que davant una pregunta no han donat una resposta adient. Perquè, torno a repetir, el fet
existeix. Si després resulta que ha estat una errada, el més normal és dir: escolti, sí, va
ser citat però és una errada. Em van dir, escolti, això no s’ajusta...Vostè ho hauria de dir.
El que és esperpèntic és que vostès vulguin amagar la veritat. Jo, en tot cas, vull saber si
d’aquesta informació, ni que sigui una errada, van traslladar als seus companys de
Govern per dir-los: escolta, fixi’s quina anècdota.
El Sr. Jaume Oliveras
Més preguntes? Si de cas, després li contestarà el senyor secretari, que és que jo tampoc
vaig tenir l’oportunitat de contestar aquesta pregunta que vostè va formular. Continuaríem
amb les preguntes. Senyor Màxim Fàbregas
El Sr. Màxim Fàbregas
Gràcies, senyor alcalde. Primer començo per una demanda.
La setmana vinent està convocat un Ple per debatre l’aprovació de la modificació de les
ordenances fiscals i el pressupost per a l’any 2017. I aquesta setmana, ahir mateix, va
tenir lloc la reunió de la Comissió Informativa per debatre les esmenes presentades pels
diferents grups municipals.
Demano a l’Alcaldia que prengui nota del nostre descontentament per aquest fet que fa
que, en el termini de 10 dies, nosaltres haguem de treballar els temes del Ple ordinari i els
temes del Ple extraordinari. Uns temes que, com vostè sap, són complexos. I li demano,
tal com li vaig comentar ahir en acabar la reunió o en un altre moment, si la voluntat del
Govern és que en el mateix Ple es debatin ordenances i pressupostos? Cosa que té un
problema afegit, i és que si es produeix una modificació de les ordenances els
pressupostos que eren pressupostos passen a ser absolutament una entelèquia, però
que si vostès tenen aquesta determinació i vostès tenen la majoria per fer-ho, almenys
ens donin més temps per preparar les nostres esmenes i per poder fer la nostra tasca. I,
per tant, que intentin que a mitjans de setembre tinguin una aproximació molt, molt
aproximada del que serà la proposta d’ordenances i de pressupost per al 2018, i la qual
cosa ens permetrà treballar amb unes millors condicions.
La segona és una pregunta. Hem rebut queixes de veïns de diferents sectors del municipi
sobre el funcionament de l’autobús urbà. Per això demanem al Govern una relació de les
darreres incidències i queixes de les quals té constància l’Equip de Govern en relació al
funcionament de l’autobús que s’han produït en els darrers 6 mesos i de les mesures que
ha adoptat per evitar que es tornin a produir.
Una altra pregunta està relacionada amb un tema del qual hem parlat abans i és: quines
han estat les causes que han provocat, causes tècniques se suposa, que han provocat
l’augment de 100.000 € en el cost del projecte d’urbanització del c/ Abat Escarré,
augment que ha provocat que la seva execució s’hagi ajornat de moment sine die.
I l’última és una demanda que he fet de manera reiterada i sense èxit a diverses
Comissions Informatives, i que ara la faig aquí, a veure si així serveix i funciona. I és
demanar a l’alcalde, que si ho té bé, doni instruccions perquè s’habiliti el mecanisme
necessari per tal de fer possible, jo crec que és una demanda compartida per la resta de
grups que no formem part del Govern, que tots els documents que formin part dels
diferents expedients a debatre en les comissions informatives, es puguin agrupar en un
sol fitxer per a cada convocatòria de Comissió Informativa, la qual cosa ens en facilitaria
moltíssim l’accés. Gràcies
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Fixi’s que és la primera vegada en molts i molts mesos que no porto les preguntes
preparades per escrit. I vostè ja sap quina és la raó: pressupostos, ordenances... amb
deu dies d’antel·lació.
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies, senyor Màxim Fàbregas. Senyora Noy.
La Sra. Laia Noy
Jo volia fer la primera pregunta a l’Àrea d’Ensenyament i Manteniment.
Preguntem si alguna escola o institut del Masnou s’ha vist afectat per les pluges
d’aquests últims dies i, en cas de resposta afirmativa, quines mides han pres.
La segona va en referència a la resposta sobre el centre de distribució d’aliments, que
vam rebre la resposta. Ens diu la resposta que fa més d’un any i mig aquest projecte
s’està embastant entre les entitats Creu Roja, Càritas, Fundació Temps i Compromís i
l’Ajuntament. Aquestes entitats també tenen representació al Consell Municipal de
Benestar Social i des de la CUP tenim dubtes sobre la ubicació del projecte,
principalment, i les volem reiterar. Preguntem, que crec que ja has dit que sí, quan
pensen convocar el Consell Municipal de Benestar Social, atès que la resposta a la
pregunta ens diuen que ja ens informaran en aquest i, bé, que el que portem de mandat
ens hem reunit un únic cop i si tenen previst reunir-se. I vull dir, només, que el Consell té
unes funcions no només informatives sinó que a les bases diu que també hi ha debat
sobre les necessitats socials dins l’àmbit de serveis socials i creiem que és important que
es convoqui al més aviat possible.
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies senyora Noy. Senyora Miras.
La Sra. Sandra Miras
Sí, hola bona tarda, una altra vegada. Volem fer una pregunta en referència a un examen
que es va fer a personal d’aquest Ajuntament després d’haver-se reunit Recursos
Humans amb aquest personal. Aquest examen era per ocupar una plaça d’encarregat. Es
va fer a la sala de reunions de l’edifici de manteniment i, un cop acabat, els van dir que en
pocs dies tindrien els resultats. D’això fa exactament un any i vuit mesos, que les
persones que es van presentar no saben quin va ser el resultat, tot i que almenys en una
ocasió han demanat informació al respecte sense haver obtingut tampoc en aquest cas
cap resposta. Voldríem saber quin va ser el resultat d’aquest examen? Per què no s’ha
respost a les persones examinades? I en quina situació està aquesta plaça en
l’actualitat?
Una altra pregunta en referència a això, és d’un altre tema però és també en referència a
processos de selecció de personal, els quals els seus resultats no han estat publicats a la
web. Voldríem saber quin és el motiu? I, alhora, fem un prec, preguem que es publiquin
com ens sembla que correspon. Per exemple, el procés selectiu per provisió d’un lloc de
caporal de sala per lliure designació, per exemple, el tècnic de Manteniment i serveis,
tècnica de Promoció Econòmica, tècnica de Turisme i Patrimoni, tècnic administrador de
sistemes, etc. Facin un repàs perquè la relació dels aspirants admesos i la resolució no
estan en aquests processos i els períodes d’inscripció ja s’han tancat i les persones
seleccionades ja estan realitzant les feines per les quals es van presentar.
Si demà, li repeteixo, li envio per correu electrònic totes les preguntes. Els que jo he
trobat però sí que estaria bé que facin un repàs. Per exemple, caporal de sala per lliure
designació, tècnic de Manteniment i Serveis, tècnica de Promoció econòmica, tècnica de
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Turisme i Patrimoni, tècnic administrador de sistemes, etc, que potser n’hi ha més, però
per fer un exemple vaig agafar aquests que hi eren.
I sí, en referència a la resposta que ens ha dit sobre el procés selectiu de la pregunta del
Ple anterior, està bé que m’ho expliqui i que ens ho expliqui a tots, perquè a les bases no
ho deia i com que a les bases no deia el que vostè ha explicat, que deia una altra cosa,
està bé saber què volien dir les bases. Per tant, entenem que hi ha un error en la
publicació de les bases. Demanaríem l’acta on el tribunal considera que és un error
material de les bases aquestes i considera que no s’ha de repetir aquest procés selectiu i
que, bé, és un error material i que no passa res. La informació, li demanaria si és possible
si m’ho pot enviar per escrit, la resposta que m’ha donat avui, la resposta oral no me la
pot donar per escrit. Val, d’acord.
I ja en referència per a la propera vegada, doncs, per tenir la resposta per escrit faré les
preguntes per escrit també que, com diu el ROM correctament, si fas les preguntes per
escrit, les lliuraré aquí al Ple per escrit perquè així m’asseguraré tenir la resposta per
escrit al mateix moment.
Quant a la referència a les dades de caràcter personal que es van enviar a aquests
senyors, aquestes dades, efectivament, eren unes 25 persones amb els seus noms de
pila, els seus dos cognoms i el seu document nacional d’identitat al costat i, a més a més,
era una reclamació també que havia fet aquest procés una altra senyora ─que també
aquella carta que tenia aquesta persona també contenia les dades de l’altra senyora que
havia reclamat─ que també consideràvem que també eren dades de caràcter personal.
Fent honor a la Llei de transparència que vostè ha comentat, per a nosaltres, el correcte
seria fer el mateix que fan a la web. Vostès posen una numeració de registre d’entrada i
allò jo entenc que és una persona. Però aquesta persona, jo no sé ni quin és el seu
document d’identitat, ni el seu nom, ni els seus cognoms al costat d’un document
d’identitat. Per tant, per mi, encara que està molt bé que consultin a l’Agència de
Protecció de Dades, està súper bé i que hagin tingut aquest debat com ha comentat
intern si vulneraven al protecció de dades o vulneraven la llei de transparència, per
nosaltres està bastant clar que la Llei de transparència, posant aquest registre d’entrada
no l’haguessin vulnerat igual que no la vulneren en tots els processos selectius que
vostès publiquen a la web. Gràcies
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies, senyora Miras. Senyor Fontcuberta, té la paraula.
El Sr. Joan Fontcuberta
Hola, bona nit. És per donar les gràcies al senyor Plana per la seva explicació. Sempre
tenim en compte o entenem, per part d’aquest Grup, que només s’usarà la planta baixa
per evitar el risc d’enfonsament d’aquest edifici. És així, no? Ho entenc així. Molt bé,
moltes gràcies, espero la contestació.
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies, senyor Fontcuberta. Senyora Parodi.
La Sra. Stella Parodi
Sí, gràcies, senyor alcalde, bona nit a tothom. La meva pregunta és referent a la pàgina
web on es fa esment a la festa dels gossos que es va fer a la platja i, entre altres coses,
es comenta que s’habilitarà la platja perquè els gossos puguin banyar-se, que podrà
accedir-hi tothom, però que només poden portar els gossos deslligats els propietaris que
disposin, llegeixo textualment, del carnet cívic de tinença responsable que té previst
realitzar l’Ajuntament. I es donarà a persones que demostrin que realitzen una tinença
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cívica de l’animal. Bé, voldria saber com es demostrarà aquesta tinença cívica? I què
s’entén com a tal? Gràcies
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies. Senyor Avilés.
El Sr. Francisco Avilés
Sí, gràcies, bona nit. Sí, un parell de qüestions en relació amb la Casa del Marquès i
l’ocupació dels divuit despatxos que hi ha a disposició d’emprenedors, autònoms, petits
empresaris, entenem, ens agradaria saber una mica el grau d’ocupació dels últims dos
anys i quina tipologia, diguéssim, d’usuaris hi ha en aquests despatxos. Em refereixo si
ens poden classificar, és a dir, estem parlant d’autònoms que es donen d’alta, estem
parlant de persones que ja tenien el seu negoci muntat al Masnou i pagaven un lloguer
però han decidit anar a la Casa del Marquès perquè és més econòmic? Si són societats
limitades que s’acaben de constituir? Bé, que ens expliquin una mica el perfil dels usuaris
perquè, de moment, és només un dubte, però em sembla que s’està fent un ús inadequat
del que era el projecte original, que és un bon projecte en el sentit de potenciar, ajudar,
aquells emprenedors, petits empresaris, autònoms que volien llençar un negoci, una idea,
doncs, ajudar-los en un moment puntual que és l’inici d’aquell projecte i durant un temps
determinat ,perquè finalment, si la seva idea funcionava, es poguessin buscar altres
alternatives dintre del Masnou.
Em fa la sensació que s’està utilitzant per empresaris, autònoms que ja tenen o ja tenien
muntat el seu negoci al Masnou, on pagaven un lloguer i al final, doncs, decideixen
traslladar-se per un tema d’economia, cosa que entenc que això no podem permetre-ho,
perquè, en definitiva, és econòmic l’espai perquè està subvencionat. Llavors, no hem de
perdre mai el punt de vista que ha de tenir la rendibilitat social, aquells usos determinats
dels divuit despatxos. Per tant, si ens podrien explicar, doncs, una mica la tipologia i si
tenen antecedents aquestes empreses, autònoms, emprenedors, que ens ho facin
arribar.
Bé, ja hem parlat també dels aiguats que ha sofert el Masnou, però la veritat és que si
ens comparem amb poblacions veïnes ja podem estar més que satisfets que els danys
hagin estat menors. Sí que ens agradaria saber si es té un càlcul aproximat de quin cost
pot haver tingut i si hi ha alguna forma que ─entenc que no─, però si hi ha alguna forma
de potser reclamar alguna administració la reintegració d’alguns d’aquests. Seria una
bona notícia i que ho faci l’Ajuntament.
Bé, després, l’1 de novembre, que és festiu, entenem que el mercat sedentari o el mercat
setmanal que es munta, entenem que es mantindrà, tot i ser festiu, i com que és un lloc
que atrau bastant gent no sé si s’ha previst, si per part dels paradistes del Mercat Centre,
aquests que en principi se’ls permetria obrir el Mercat Centre, o si està previst que no
puguin obrir el supermercat. Bé, si han mirat de fer algun tipus d’actuació conjunta perquè
aquell dia es potenciï el comerç.
I finalment, també recentment amb el tema d’El Masnou Actiu, de la guia d’empreses del
Masnou, hem tingut coneixement d’alguna queixa, d’algú que havia actualitzat les seves
dades però que, finalment, a la guia en paper no ha sortit així, i diu que, efectivament, les
va modificar i ho va comunicar oportunament, perquè així es publiqués, però en la guia en
format paper, doncs, no ha estat possible la correcció, cosa que ja no té remei, però com
a mínim modifiquin a la web les dades corresponents. Perquè n’hi ha algunes que estan
encara desactualitzades i entenem que no sé qui fa el seguiment, però segurament ho
podrien actualitzar. Gràcies
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies. Passaríem a les respostes, senyora Meritxell Blanch té la paraula.
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La Sra. Meritxell Blanch
Moltes gràcies, bona nit. En resposta al Grup Socialista, comentar-vos que sí, és cert, hi
ha dues escoles aquí al Masnou que formen part de l’Escola Nova 21, que és Sagrada
Família i Escolàpies. Per als qui no ho sabeu, escola 21 forma part d’un grup d’escoles,
actualment són 26, que volen arribar a ser 200, són escoles innovadores que el que volen
és transformar el sistema escolar. El seu objectiu és que aquestes escoles es consolidin,
millorin i interactuïn entre elles per tal d’elaborar procediments perquè altres escoles
puguin canviar també les seves pràctiques docents. A partir d’aquí, hi ha uns impulsors
del programa que són el centre UNESCO de Catalunya, la Fundació Jaume Bofill, la
Universitat Oberta de Catalunya, l’Obra Social de la Caixa, l’AFAPAC, que és un
moviment de pares i mares, els moviments de renovació pedagògica i el Departament
d’Ensenyament. A partir d’aquí, també, si està disposada i li interessa el proper dia 25
tenim el Consell Escolar, podríem parlar amb els representants d’aquests dos centres,
convocar una reunió i per a tots els regidors que estiguin interessats, que ens expliquin,
doncs, com funciona aquest projecte? Per què s’hi han sumat? Etcètera.
Pel que fa a la CUP, dir-vos que sí, que hem preguntat a les escoles públiques del
Masnou quines han tingut alguna incidència. En tenim tres, que són: Rosa Sensat, Lluís
Millet i Escola Ocata. Rosa Sensat és una esquerda al balcó damunt la classe de P4.
Lluís Millet té diferents afectacions, goteres en dues aules, 3r i plàstica, a l’entrada del
centre i al carrer, al lateral del centre, els patis de P4 i P5 i al pati de primària l’espai de
sorra i l’asfaltat. I, pel que fa a l’escola Ocata, també ha tingut goteres a l’aula d’educació
especial. A partir d’aquí, ens hem posat en contacte també, tant les escoles com la
Regidoria d’Ensenyament, amb manteniment i s’estan fent les intervencions necessàries
tenint en compte que Manteniment també s’hi han sumat tota la resta d’equipaments que
hi ha al municipi. Gràcies
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies. Sí, només afegir una cosa, ja que hi ha hagut també, sobre això de les
escoles, una intervenció del senyor Avilés. Vull dir-los que la Diputació de Barcelona ha
creat una partida de quatre milions d’euros. Nosaltres no som dels municipis més
afectats, però que els serveis tècnics i des de l’Àrea de Manteniment s’està treballant
l’informe tècnic pertinent per poder cobrir totes les despeses de la tempesta que va
haver-hi aquell dia. Vull dir que hi estem a sobre, en contacte amb la Diputació de
Barcelona i per fer l’informe tècnic, per intentar rebre les ajudes necessàries per poder fer
front a totes aquestes qüestions.
Senyor Alfaro, té la paraula.
El Sr. Albert Alfaro
Gràcies, senyor alcalde. Referent a la pregunta de la senyora Parodi, referent al carnet
cívic de tinença responsable, en el qual estem treballant des de la Regidoria. Tot això ve
determinat de la comissió ciutadana sobre la tinença responsable i convivència ciutadana,
en la qual el mes de maig i el mes d’octubre vam fer la primera comissió i la segona
comissió. En aquestes comissions es va explicar que s’estava estudiant fer una prova
pilot a la platja del Masnou, en la qual aquests mesos d’hivern estudiarem com fem
aquesta implantació d’aquesta prova pilot. I una d’aquestes mesures que estem parlant a
la Comissió ciutadana és introduir aquest carnet cívic de tinença responsable en el qual
constarà d’una declaració responsable del propietari d’aquest animal, un mòdul formatiu
sobre la normativa municipal i un mòdul d’educació canina. Tot això serà obligatori de
tenir-ho i superar per tal de tenir aquest carnet cívic de tinença responsable, que amb
aquell carnet podries tenir el teu gos sol en les àrees que es determinin quan s’acabi
d’aprovar l’ordenança ─que d’aquí poques setmanes ja us en passarem un esborrany─
que hem fet des de la comissió ciutadana de tinença responsable i convivència ciutadana.
Gràcies.
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El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies. Senyor Quim Fàbregas, té la paraula.
El Sr. Joaquim Fàbregas
Gràcies, alcalde, bona nit. Per donar resposta a la senyora González en relació amb el
tema de les places d’estacionament dels habitatges públics de Can Jordana. Comentar-li
que no és un tema que porti jo personalment, crec que no ho porta l’Ajuntament del
Masnou, perquè aquests pisos són de protecció oficial de la Generalitat de Catalunya,
amb l’empresa pública ADIGSA. Llavors, el que podem fer, en tot cas, és adreçar-nos a
ADIGSA i preguntar per què no les posa a lloguer, però aprofitaré que m’ha donat
l’oportunitat per fer una falca publicitària, que és que a l’edifici centre, l’Ajuntament del
Masnou té un aparcament que té places disponibles i que si aquests veïns que s’han
interessat per les places d’aquests pisos de Can Jordana tenen a bé ocupar alguna
d’aquestes places propietat de l’Ajuntament, doncs, generar un ingrés que serà
benvingut. En concret, són 65 € al mes.
El Sr. Jaume Oliveras
Senyora Folch, té la paraula.
La Sra. Sílvia Folch
Sí, gràcies, senyor alcalde. Començaré a donar respostes a la pregunta del senyor
Fàbregas a l’alcalde, que assíduament em trasllada a les comissions informatives. Tal
com ja li he indicat també en nombroses ocasions, tantes com vostè m’ho requereix,
l’Ajuntament del Masnou ha apostat per la implantació de l’administració electrònica. Això
vol dir que tant tècnics com regidors ens hem d’adaptar a aquest nou sistema de treball.
Ja no utilitzem tant l’enviament del documents dels expedients a través del correu
electrònic, sinó que disposem d’un gestor de documents on estan tots els documents dels
expedients i, tant tècnics, regidors de Govern com regidors de l’oposició, passem pel
mateix escull. És a dir, la documentació està penjada en aquest sistema i tots hem d’anar
a aquest sistema per baixar-nos la documentació.
Contestar també la senyora Miras. M’ha fet una sèrie de preguntes. La primera és
respecte a un examen que es va fer per ocupar un lloc de treball del coordinador o cap de
brigada. Aquest examen, és cert que fa temps que es va fer, tant temps com a l’anterior
mandat. L’anterior mandat tenia una visió de com cobrir aquest lloc de treball i el nou
Equip de Govern va decidir fer-ne un altre. Per tant, vostè diu que no se’ls va donar la
resposta en aquests treballadors respecte a aquest examen, que realment va ser una
entrevista o prova, no un examen. Hauré de comprovar-ho, atès que jo tenia coneixement
que sí que s’havia parlat amb els treballadors, puc estar equivocada i, per tant, ho
resoldrem. El com està ocupada aquesta plaça comentar-li que en aquests moments
aquesta plaça va ser amortitzada i el personal de la brigada està assumida dintre d’una
plaça de recent creació en la darrera relació de treball que és lloc de Manteniment i
Equipaments Municipals.
Respecte als resultats no publicats al web, mirarem totes aquelles proves selectives que
s’han fet, que estiguin degudament publicades, si bé ja li avanço que alguns dels noms
que vostè indicava no es publicaran atès que no han sigut processos selectius, llavors no
es poden publicar al web.
Respecte a l’acta del tribunal de procés selectiu del personal operaris, la hi farem arribar
l’acta, si bé crec que vostè ja en disposava en el Ple passat, em va semblar veure-la,
però la hi farem arribar. Potser estic equivocada, però amb tota la documentació que em
va ensenyar en el darrer Ple crec que ja hi era, l’acta. De tota manera, hi figurava
transcrita a la notificació. De tota manera, ho mirarem i la hi farem arribar atès que ha fet
aquesta demanda.
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Respecte a les dades de caràcter personal que vostè indicava que té molt clar que no hi
haurien de figurar, celebro que ho tingui tan clar, nosaltres tenim, a l’Ajuntament,
constituïda la comissió per treballar sobre la llei de protecció de dades. En aquesta
comissió a més de jo mateixa com a regidora de l’Àrea també hi ha el secretari, hi ha el
responsable de les dades, hi ha la responsable de l’arxiu, la jurista i amb totes aquestes
persones no ens hem posat d’acord. Vostè ho té molt clar i la comissió no s’ha posat
d’acord. Motiu pel qual, com li explicava, hem decidit traslladar la consulta a l’agència de
protecció de dades. Crec que és el camí correcte per esvair tots els dubtes i que ens
aclareixin quines son les dades. Perquè hem dubtat realment. Hi ha hagut un debat en el
sí d’aquesta comissió justament entre els responsables de protecció de dades i el
responsable de l’arxiu. I no ens hem posat d’acord, per tant, hem cregut oportú traslladarho a la comissió, que ens digui quines són les dades que hem de comunicar, com fer les
notificacions dels processos selectius i, un cop les sabéssim, fer-les com ens indiquin.
Per respondre, tinc tres respostes més encara. Per respondre el senyor Avilés respecte
als despatxos de la Casa del Marquès, que comentava que li sonava que hi havia hagut
algunes variacions respecte al projecte inicial. El projecte inicial és el mateix que hi ha en
aquests moments. El projecte neix per donar cabuda a tres tipus d’empreses. Empreses
ja consolidades, sí n’hi ha i hi van tindre cabuda, la primera planta ja anava destinada a
empreses que ja estiguessin consolidades al Masnou. La segona planta, l’origen de la
mateixa proposta és per a empreses de nova creació i també tenim uns espais de
coworking per a empreses, tant de nova creació o també ja consolidades, que volguessin
acollir-s’hi. Respecte a l’ocupació els primers vuit mesos, el company anterior de
Promoció Econòmica sinó que em corregeixi, però crec que els primers vuit mesos ja
tenim un 80 % d’ocupació de la Casa del Marquès, que de seguida va arribar al 100 %,
en aquests moments el 100 % de l’ocupació de la Casa del Marquès.
Quant al mercat sedentari i la seva consulta sobre el dia 1, és cert que el dia 1, i el 31 de
fet, és festiu local al Masnou i és festa estatal l’1 de novembre i, en principi, tots els
comerços del Masnou haurien de tancar l’1 de novembre. Cert és que el mercat
sedentari, no sedentari perdó que em confonc, el no sedentari té una excepció. Ells no
estan regulats per aquests festius, ells poden anar a les poblacions i posar el mercadet
encara que sigui festiu. Quan això succeeix es genera una excepció de la norma i això
significa que qualsevol comerç que vulgui obrir al Masnou, havent-hi el mercat no
sedentari, té dret a obrir tot i ser festiu. Nosaltres ens hem posat en contacte amb la Junta
del Mercat, han fet el trasllat a tots els paradistes, i en aquest moment sembla que els
paradistes no volen obrir el dia 1 de novembre, ja ho tenien acordat així. Si bé, si que és
cert que em sembla que és el comerç Consum i un dels bars sí que tenen interès a obrir
el dia 1, que és festivitat, i per tant es donarà la possibilitat aquesta. El dia 1, com que el
mercadet obre i, per tant, causen excepcions.
Respecte a la pregunta també que em feia d’El Masnou Actiu, crec que hi ha una errada
quant a la interpretació perquè El Masnou Actiu, malgrat que es diu igual, en teníem dues
propostes. La primera era la guia en paper que no s’ha editat, però, perquè la guia en
paper d’El Masnou Actiu és vigent encara el 2016 i s’està treballant per la del 2017 guia
paper. El que sí que teníem és la pàgina web d’El Masnou Actiu, tenen el mateix nom
però no tenen res a veure i la web on diu que ha detectat alguna errada en aquests
moments estem en un procés de fer una nova web comercial i, per tant, és cert que hi ha
errades i no s’estan actualitzant perquè aquesta web ha deixat d’estar activa. Però
respecte a la guia en paper que vostè comentava al 2016 no se n’ha editat cap, s’editarà
al 2017. Gràcies.
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies. Senyora Condeminas té la paraula.
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La Sra. Noemí Condeminas
Sí, moltes gràcies. Bona nit a tothom. Com que totes les preguntes anaven adreçades al
mateix no em refereixo a cap en concret i us contesto a tots en general sobre el centre de
distribució d’aliments. Crec que tant la CUP com el PSC em parlàveu del Consell de
Benestar, si no heu rebut la convocatòria avui la rebreu en els propers dies i, si no
m’equivoco, serà pel 10 de novembre a les 12 h. Vull dir que jo ja me l’he anotat a
l’agenda d’alguna manera i, per tant... i previ a aquest consell hi ha una reunió també
amb les entitats, que són las que hem anat fent, bé, durant tot aquest procés, que són les
que realment hauran de portar el pes, i crec que el 2 de novembre és la propera. És a dir,
que gairebé cada mes amb ells s’està treballant aquest projecte. Per tant, el 10 de
novembre tindreu més informació de la que ja us he facilitat, no obstant això, si abans del
10 hi ha algun dubte vital, doncs, jo hi sóc cada dia i no tinc cap inconvenient a rebre i
solucionar-ho.
El projecte sí que vull dir-vos que no ha canviat des de l’inici, és a dir, el mateix que es va
explicar des del primer consell i tal segueix sent el mateix, l’únic que s’està fent és
avançar, però que no hi ha hagut cap modificació substancial més enllà del procés que
volíem seguir i, per tant, en el consell, a part de debatre ─com deies Laia─ el que
vulguem posar damunt la taula, sobretot el punt fort serà l’explicació de en quin punt
estem?, en què han participat les entitats?, en què ha participat l’Ajuntament?, quan
tenim previst obrir-lo? i a qui donarà resposta o quines respostes donarem?, i què farem
més enllà de la distribució d’aliments? Perquè hi ha un projecte al darrera, que és el que
en el seu moment ja es va dir.
El projecte, sí que us avanço que no passa per un menjador social i més aviat al contrari,
dignificar cadascú les persones a casa seva, però sí que passa per formació de, per
exemple, cuina econòmica, cuina sana, com una família distribuir-se la seva pròpia
economia. Perquè, a vegades, ens hem adonat que hi ha famílies que cobren uns diners i
que el que els costa és saber administrar-los correctament. I, per tant, no només és el
punt de distribució d’aliments sinó que serà més ampli. Però, bé, ja us farem aquesta
presentació àmpliament.
I respecte a... Joan, em comentaves el fet de l’edifici en si, nosaltres vam demanar uns
300 m aproximadament, comptant ja amb l’aula de formació. Dic aula de formació per
posar-li un nom o sala de reunions o el despatx de distribució o així. Per tant, l’edifici que
ha guanyat el concurs amb la seva planta baixa que compleix amb tota la normativa, hi ha
espai de sobres per al magatzem i la planta de dalt, més endavant, serà per al tema
aquest, en tot cas, per a una reunió formativa, o per a un despatx no d’atenció sinó
interna del personal. Almenys aquesta és la idea inicial que tenim i, per tant, entenem que
no hi ha cap problema amb aquesta edificació. Gràcies.
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies, senyora Condeminas. Senyor secretari.
El Sr. Secretari
Sí, gràcies. Bé, no voldria entrar en debat sobre aquesta qüestió, simplement el Jutjat
anul·la la citació per error i, per tant, un cop anul·lada, quan a mi se’m pregunta si hi ha
una citació, dic que no, res més.
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies. I jo crec que ara queda alguna qüestió. Alguna precisió senyor Suñé?
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El Sr. Ernest Suñé
Sí, és clar, jo en tinc una visió diferent. Hi ha una citació, per tant existeix aquesta citació,
que posteriorment el jutjat anul·la per una errada en el procediment. Però el cert és que la
pregunta que jo faig és: ha estat citat cap membre del Govern? La resposta és sí, però va
ser anul·lada la citació per una errada. Jo crec que aquesta era la resposta que jo
esperava i, evidentment, aquí s’hagués aturat, però quan si hi ha fefaentment una citació i
el Govern i el seu secretari diuen que no. A mi això em genera sospita. És clar, entengui
vostè que és cert que, efectivament, en aquests moments no hi ha cap citació. Però la
pregunta és: no si està efectiva sinó si ha estat cap membre del Govern citat i aquesta
acció ha existit. Existeix la citació i existeix la resposta que el senyor alcalde fa al Jutjat
per confirmar que ha estat una errada en la citació. Per tant, són elements objectius
tangibles i que no poden dir que no existeixen. Gràcies.
El Sr. Jaume Oliveras
Molt bé. Ara contestaria jo algunes qüestions que queden, molt de detall sobre la
pregunta que vostè ha assumit, portaveu del Grup Socialista, sobre el senyor Federico de
las Heras, que és absent, una pregunta recorrent i la seva també pregunta recorrent. Vull
dir-los que tenen la resposta recorrent. Per tant, la resposta recorrent de cada Ple a
aquestes dues preguntes. Algú no sap, sobre el tema de la bandera que ha assumit el
paper del senyor De las Heras i sobre el tema d’una dimissió d’una regidora de l’Equip de
Govern.
Per tant, les respostes són les que donem habitualment. I, respecte al tema de la
Nacional II, és veritat que estem en aquests moments preocupats per aquest tema. És un
tema que s’ha discutit, una possible moció entre tots els municipis de la comarca amb el
tema de la mobilitat, la gratuïtat del peatge, torna el debat a estar un altre cop viu, per
sort, i, per tant, és un tema que haurem d’anar afrontant.
I respecte al prec que ha fet el senyor Màxim Fàbregas, jo crec que nosaltres hem
convocat correctament els plens, però sí que agafem el compromís de poder trametre
tota la informació, encara que sigui a grans trets, perquè tinguin el temps suficient per
estudiar-la. Moltes gràcies. Si els sembla, passaríem a l’apartat de mocions.
11. Declaració institucional presentada pel Grup Municipal d'ICV-EUiA per la
convivència, la pluralitat i la tolerància, reafirmant la laïcitat de l'Ajuntament
El Sr. Màxim Fàbregas
Gràcies, senyor alcalde. Amb la vènia intentaré únicament llegir l’exposició de motius i fer
una breu referència a les propostes d’acord, perquè crec que serà el que és més
entenedor. La moció, que no declaració institucional, diu el següent a la seva exposició
de motius:
Aquesta declaració institucional s’ha presentat a l’empara del que diuen els articles 19, 53
i 55 del ROM, no ha passat per Comissió Informativa i no s’ha sotmès a examen de
Secretaria ni Intervenció.
“La societat és cada cop més plural en tots els aspectes: ideològics, morals o religiosos i
això representa un enriquiment per a la ciutadania. Però en un moment en què els
fonamentalismes religiosos es mostren amb tota la seva virulència també prenen força la
xenofòbia i la intolerància.
Pensem que les administracions a tots els nivells, estatals, autonòmics i locals, han de
ser actives en aquesta situació i s’han de comprometre en la garantia i el foment de la
llibertat de consciència i la independència respecte a qualsevol confessió religiosa, per
respecte a la pluralitat ideològica, de conviccions i creences del conjunt de la ciutadania,
tot reafirmant la laïcitat de les institucions públiques.
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Des d’ICV-EUiA sempre hem defensat iniciatives en aquest sentit al Congrés, al Senat, al
Parlament de Catalunya i en l’àmbit municipal i hem reafirmat el nostre compromís en la
defensa d’aquests valors.
La territorialitat concreta, el municipi, entès com una concreció abastable de la vida
comunitària on s’expressen els valors i els conflictes, situa els ajuntaments en una posició
privilegiada, com un dels agents vertebradors de la vida democràtica i de la participació i
els converteix en instrument necessari per a la convivència.
Es per això que en l’àmbit municipal cal que ens comprometem a evitar qualsevol tipus de
privilegi o discriminació en els aspectes econòmics, fiscals o simbòlics per a totes les
entitats de caràcter privat, religioses i no religioses, per tal d’assegurar el principi
democràtic d’igualtat de drets i la separació dels àmbits públic i privat.
Des de fa uns mesos, i atenent allò que estableix l'actual Constitució espanyola: "Cap
confessió tindrà caràcter estatal", es pretén constituir una XARXA DE MUNICIPIS PER
UN ESTAT LAIC, que tindrà com a finalitat garantir i fomentar la llibertat de consciència
individual i la independència efectiva de l’Estat respecte a qualsevol confessió religiosa o
ideologia particular, assegurant -així- la neutralitat ideològica de les administracions
públiques.
L'objectiu de la XARXA és establir la legitimitat secular de les institucions públiques,
perquè no hi hagi cap confusió entre els fins civils i públics, comuns a tota la ciutadania, i
els religiosos o ideològics de caràcter privat, que són propis de particulars i de grup, fins i
tot amb el respecte a totes elles en el marc de la Llei. Per això s'evitarà qualsevol tipus de
privilegi o discriminació en el tracte econòmic, fiscal i simbòlic, per a totes les entitats de
caràcter privat, siguin religioses o no, per tal de assegurar el principi democràtic de la
igualtat de drets davant la llei i la separació dels àmbits públic i privat.
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. Adherir-se al procés de constitució d'una XARXA DE MUNICIPIS PER UN ESTAT
LAIC que, properament, ha de celebrar la seva primera assemblea constituent.
2. Adoptar els següents compromisos en relació a la laïcitat de l’Ajuntament del
Masnou:
a.
No incloure en els programes d’actes institucionals convocats i organitzats
per l’ajuntament cap litúrgia de caràcter religiós i respectar, alhora, les tradicions
populars en les seves diferents manifestacions.
b.
Donar a tots els i les representants de la societat civil el mateix tractament
protocol·lari.
c.
Vetllar per la retirada a tots els edificis públics dels símbols religiosos,
llevat d’aquells que siguin un bé patrimonial i històric especialment contrastat.
d.
Vetllar per l’efectivitat de la llibertat de culte i el dret a l’enterrament segons
les pròpies creences religioses i no religioses, tot establint els acords que siguin
necessaris amb la Generalitat, així com dialogar amb les confessions religioses i
les organitzacions civils existents a Catalunya que correspongui.
e.
Instar els mitjans de comunicació públics locals a garantir l’equitat en
l’accés de les diverses confessions, conviccions i creences, com a reflex que han
de ser de la societat plural a la que serveixen.
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f.
Adequar els reglaments municipals a la "no confessionalitat de l'Estat ",
principi que empara l'article 16.3 de l'actual Constitució.

g.
No promoure, per part d'aquest ajuntament, ritus ni celebracions religioses
de cap tipus, sent tots els actes organitzats per l'Ajuntament exclusivament de
caràcter civil.
h.
Els membres de la corporació local i el personal al servei de l'administració
municipal no mostraran, en l'exercici del seu càrrec o de les seves funcions, cap
gest de submissió o veneració de persones o imatges religioses, ni participaran
en funció del seu càrrec en aquestes manifestacions religioses.
i.
No donar ni facilitar sòl públic, ni locals, ni concedir finançament públic o
exempcions fiscals municipals per a la instal·lació d'infraestructures o realització
d'activitats a cap confessió o institució religiosa.
j.
Elaborar un cens, que es farà públic, dels locals, habitatges o espais
rústics que estiguin exempts del pagament de l'IBI en aquest terme municipal.
k.
Elaborar, si escau, un cens de les propietats rústiques i urbanes de les que
s'hagi pogut apropiar l'Església catòlica, mitjançant el sistema d'immatriculació,
des de 1946, sol·licitant, si escau, la informació pertinent als registradors de la
propietat corresponents.
l.
Facilitar que les cerimònies civils (acollida ciutadana de nenes i nenes de
les famílies ho sol·licitin, matrimonis i funerals) es puguin celebrar, sense
obstacles, donant a la ciutadania tot tipus de facilitats per a això i posant a la
seva disposició l'adequada infraestructura pública.
m. Garantir que, al cementiri d'aquest municipi, els familiars dels difunts,
sense cap exclusió per motius de religió o de conviccions, puguin celebrar les
cerimònies i enterraments que estimen pertinents en base a les seves creences i
conviccions, dins de la legalitat, higiene i salubritat públiques.
n.
Posar, en les festivitats locals, especial interès en referència a
esdeveniments que uneixin a tota la ciutadania i no només als adreçats a una
part de la ciutadania que tenen determinades creences.
o.
Incorporar, en la mesura del possible, referències i commemoracions de
caràcter civil al calendari oficial, centres públics i als carrers dels municipis, així
com dates fixes i denominació neutra a les vacances escolars, fixades a través
del Consell Escolar Municipal.
p.
Vetllar, en el marc de les seves competències en matèria d'Educació,
vetllaran per la laïcitat dels ensenyaments impartits en els itineraris oficials.
q.
Col·laborar amb la sanitat pública de la comunitat autònoma en la difusió
del Testament Vital a tota la ciutadania.
r.
Facilitar, en períodes electorals, col·legis o locals públics no confessionals
i, si haguessin de ser privats, que estiguin lliures de simbologia religiosa o d'una
altra naturalesa ideològica, per a l’exercici democràtic de votar.
s.
Promoure campanyes informatives sobre el significat de la Declaració
Universal dels Drets Humans, sobre la llibertat de pensament, de consciència, i
de llibertat religiosa i sobre el principi constitucional: "Cap confessió tindrà
caràcter estatal "
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3. L’Ajuntament del Masnou insta les administracions competents a modificar les lleis
i acords pertinents, perquè totes les entitats religioses o d'una altra naturalesa
ideològica no tinguin exempcions d'impostos municipals, inclòs el de Béns
Immobles (IBI), que es derivin de la seva activitat, ja sigui de caràcter religiós o
mercantil.
4. Notificar els presents acords al Govern de l’Estat, als grups parlamentaris del
Congrés de Diputats i del Parlament de Catalunya, a les entitats municipalistes de
Catalunya, a la Xarxa de Municipis per un Estat laic, i fer-los públics als mitjans
habituals de difusió de l’Ajuntament.”
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies, senyor Màxim Fàbregas. No hi ha cap esmena; per tant, obriríem el torn
d’intervencions per part dels grups municipals. Senyora Mònica González té la paraula.
La Sra. Mònica González
Gràcies, senyor alcalde. Bona nit, un altre cop. Nosaltres farem una petita intervenció
referent a aquesta declaració que ha portat ICV-EUiA. I és, un cop llegida i valorada la
declaració, hem cregut oportú donar-hi el nostre suport, com no pot ser d’una altra
manera, ja que està dins dels nostres principis ideològics i pensem que és un fet
important per donar un pas més a oferir igualtat d’oportunitats a tots els col·lectius
respecte a tots els cultes religiosos. És per això que donarem el nostre vot a favor.
Gràcies
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies. Per part de la CUP, senyora Miras? No hi ha intervenció? Per part de
Ciutadans? Senyora Parodi, té la paraula.
La Sra. Stella Parodi
Sí, gràcies. Nosaltres no votarem a favor d’aquesta moció, bàsicament perquè és una
moció que prohibeix i es prohibeixen les coses que estan mal fetes i no és el cas dels
acords d’aquesta moció. Gràcies
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies. Per part de CiU, senyora Condeminas.
La Sra. Noemí Condeminas
Sí, gràcies. Bé, el nostre vot serà en contra, i ara explicaré el perquè. Jo li voldria fer una
pregunta, perquè com que ha fet un resum, cosa que s’agraeix, però hi ha alguns dels
punts, hi ha un punt, el punt H del segon acord, on diu: els membres de la corporació
local i el personal de servei de l’Administració municipal no mostraran en l’exercici del seu
càrrec o de les seves funcions cap gest de submissió o veneració de persones o imatges
religioses ni participaran en funció del seu càrrec en aquestes manifestacions religioses...
Jo li faig una pregunta: si com a regidora d’aquest Ajuntament assisteixo, per exemple, a
un enterro no tinc dret a fer-me el senyal de la creu si ho crec convenient? És el que
m’està dient aquí?
El Sr. Màxim Fàbregas
Si portem les coses a l’extrem segur que no ens entendrem, senyora Condeminas.
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La Sra. Noemí Condeminas
Bé, jo per què li faig aquesta pregunta? Perquè el nostre vot serà en contra perquè
creiem que, probablement, aquesta moció el que fa és buscar un problema de
convivència que creiem que no hi és. Vagi per endavant que creiem que el Govern ha de
ser laic, i no ha d’estar regit per cap confessió de cap religió, no només de la catòlica.
Perquè sembla que no sé el perquè és la que més es criminalitza, però en aquest
moment al Masnou hi ha, crec, llibertat de consciència, que conviuen diferents religions i
sistemes confessionals, crec que és adient mantenir la Festa Major de Sant Pere i d’en
Pere. Crec que la Cavalcada de Reis, que també té origen religiós, doncs, no es té
perquè veure perjudicada, fem el Caga Tió i el pessebre, donem un espai per als
musulmans que volen fer el ramadà i també cedim un espai als evangelistes en èpoques
concretes. Per tant, sospito que està molt bé, que la moció, podríem estar d’acord en
molts punts, però que n’hi ha d’altres que crec que, com diu la senyora Parodi, són de
prohibició i d’intolerància i que crec que no tenim, en el model actual i menys al Masnou,
cap problema que faci que haguem de fer cap modificació. Gràcies
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies. Per part del Grup d’Esquerra, parlaré jo mateix. És un tema, diguem-ne,
sobre el qual tinc un cert interès. A veure, nosaltres podríem compartir molts punts de la
moció, però hi votarem en contra. Precisament, per alguns dels punts que tenen una
transcendència important en el municipi. Evidentment, molts punts que votaríem a favor i
no volem, evidentment, tergiversar el sentit de la moció començant-li a fer esmenes, són
temes que estan perfectament assumits des de fa decennis per aquesta societat. Potser
està pensat en societats més subdesenvolupades, perdó, però vull dir que el pes de
l’Església, que té un pes important en algun municipi, però aquí per sort no és aquest.
Vull dir que tot el que fa referència a l’ensenyament, als enterraments, crec que estem
perfectament, ho tenim perfectament clar, que som una societat amb uns principis laics,
que som un Ajuntament que es basa, també, en els principis de la laïcitat. Però jo crec
que hi ha una confusió. Hi ha una confusió, primer en què vol dir laïcitat i, després, en
confondre la religió amb la tradició. Jo crec que una cosa és el sentiment religiós, és la fe,
i una altra són aquelles tradicions que formen part, ens agradi o no, de la nostra cultura. I
amb això jo ho dic des de la meva radicalitat no creient, és perfectament assumible que
hem de, evidentment, mantenir aquestes tradicions, com abans deia la senyora
Condeminas, no canviarem el nom dels Reis. No deixarem de fer el pessebre allà als
Vienesos, no deixarem de fer una sèrie d’actes que formen part de la nostra tradició
cultural que, en aquests moments, i dic per sort, poc tenen a veure amb la religió. Però
tenen a veure amb la tradició. Per què és la nostra tradició? La nostra cultura és laica,
però també té unes arrels cristianes, ens agradi o no ens agradi, i aquesta és la nostra
tradició, que hem d’assumir i ho dic des de la no fe que seria el meu cas.
I, evidentment, jo continuaré anant i d’una manera respectuosa sense participar dels ritus
a la missa de Sant Pere, perquè la Festa Major és per Sant Pere, no canviarem ara els
noms dels sants o els nom dels carrers o serà el carrer d’en Pere o el carrer d’en Miquel...
Crec que una cosa és mantenir els principis de la laïcitat i una altra és que faríem una
mica, perdoneu, una mica el ridícul amb aquests temes. I, per tant, la tradició i la cultura
que tenim és una cosa, la fe i la religió és una altra.
Evidentment, de la mateixa manera que l’alcalde i el consistori, els regidors que volen,
evidentment o almenys jo com a alcalde, vaig a aquesta celebració que forma part de la
tradició de la Festa Major, aquest alcalde també ha anat durant les festes del ramadà,
doncs, a sopar amb la comunitat musulmana. I, evidentment, hi he anat com a alcalde,
com a representant de la comunitat he anat a parlar, a compartir una celebració amb una
part de la nostra comunitat local que té una altra religió i no passa res.
Perquè la laïcitat té més a veure amb la tolerància i el diàleg. I la laïcitat, fonamentalment,
es basa amb el que és demostrable racionalment i el que pot ser objecte de la fe. Jo crec
que aquesta distinció de fons, i així està teoritzada per persones amb un bagatge
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intel·lectual sobre aquest tema, indiscutibles, en cito un perquè és una persona que crec
que és un referent intel·lectual com l’italià Claudio Magris, que és una de les persones
que millor ha teoritzat sobre la laïcitat i parla de la intolerància clerical que ve de segles i
parla també d’una intolerància laica que, a vegades, es manifesta. I, per tant, ningú ha
d’imposar models, la nostra societat ha de ser laica basada en aquesta tolerància i el
respecte. I podem compartir, com he dit abans, molts dels aspectes que surten aquí, però
hi ha aspectes fonamentals que, evidentment, sobrepassen el que és aquest concepte de
la laïcitat basat en la tolerància i el diàleg i, evidentment, la confusió de la religió, fe en la
tradició que tenim a la nostra societat, al Masnou, i al nostre país en general, que formen
part aquestes tradicions del nostre corpus cultural. Aquest seria el posicionament per part
del Grup d’Esquerra.
Senyor Màxim Fàbregas, té la paraula.
El Sr. Màxim Fàbregas
Gràcies, senyor alcalde per la seva generositat. Un doble agraïment, m’ha encantat la
lliçó magistral del senyor batlle sobre la laïcitat, me la miraré amb molt carinyo quan ens
arribi l’esborrany de l’acta. Però recullo certes contradiccions en les seves
manifestacions, perquè vostè diu: compartim moltes de les propostes que figuren a la
moció, fins i tot algunes s’estan posant en pràctica, però hi votarem en contra en la seva
totalitat. Quan el més adient hagués estat, segurament, com hem fet aquí centenars
d’ocasions, dir: demanem votació per punts, aquells punts en els quals estem d’acord hi
votem a favor i els que no, hi votem en contra.
I crec també que hi ha hagut una altra qüestió i és que, probablement, aquesta lliçó
magistral que ens ha donat el senyor batlle se l’hauria pogut estalviar, almenys en part, si
hagués llegit la moció de manera acurada. Perquè, per exemple, un dels punts que
proposa la moció és respectar alhora les tradicions populars en les seves diferents
manifestacions. I, per tant, no es tracta de parlar de Sant Pere o de Pere i parlar del
pessebre o del tió sinó de llegir i no cal entre línies sinó llegir de manera acurada.
Lamentem que la moció sigui rebutjada. Les intervencions que s’han produït ho diuen que
serà així. Una moció que en el títol demana treballar per la convivència, la pluralitat i la
tolerància i que reafirma la laïcitat de l’Ajuntament.
Ja era d’esperar, nosaltres esperàvem el vot negatiu de C’s i, si m’apuren també, el de
CiU. Però ens ha sobtat el vot negatiu d’ERC. Resulta, com a mínim curiós, per qualificarho d’alguna manera, que, amb el seu vot, uns partits, i en aquest cas em refereixo a ERC
i CiU, que donen suport a l’adhesió de l’Ajuntament a la xarxa de municipis per a la
independència s’oposin al fet que l’Ajuntament del Masnou s’adhereixi a la Xarxa de
Municipis per a Laïcitat.
Curiosament, o no, també aquests partits votaran en contra de la resta de propostes
d’acord, algunes de les quals vull esmentar:
S’oposen a adequar els reglaments municipals a la "no confessionalitat de l'Estat",
principi que empara l'article 16.3 de l'actual Constitució.
S’oposen a no donar ni facilitats al públic locals ni concedir finançament públic o
excepcions fiscals municipals a cap confessió i, matiso, cap confessió, i aquí no es parla
de catòlica o institució religiosa.
S’oposen a elaborar un cens que es faria públic dels locals dels habitatges i dels espais
rústics que estiguin exempts del pagament de l’IBI en aquest municipi.
S’oposaran a elaborar un cens de les propietats rústiques urbanes que s’hagi pogut
apropiar l’església catòlica, en aquest cas sí, perquè això és un fet mitjançant el sistema
d’immatriculació des de 1946.
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S’oposaran també, i ens ho haurien d’explicar, a col·laborar amb la sanitat pública de la
comunitat autònoma, en aquest cas de Catalunya, en la decisió del testament vital a tota
la ciutadania. Deu ser una cosa molt perillosa i s’oposen també o s’oposaran a promoure
campanyes informatives sobre el significat de la declaració universal dels drets humans
sobre la llibertat de pensament, de consciència i de llibertat religiosa. I sobre el principi
constitucional cap confessió tindrà caràcter estatal.
I s’oposaran també a el que comentava també la regidora, la senyora Condeminas, al fet
que els membres de la corporació local no mostrin cap gest de submissió, estem parlant
de submissió. Vostè ho interpreta d’una forma i nosaltres d’una altra. I ho han fet amb uns
arguments que jo crec que no són acceptables, perquè han intentat ridiculitzar, i jo crec
que el ridícul l’han fet ells amb els seus arguments.
Aquesta moció no prohibeix absolutament res, no prohibeix absolutament res; sinó que el
que diu és vetllar, adequar, adequar, promoure, elaborar, col·laborar, promoure. Si això
és prohibir, és la seva interpretació. I en l’èxtasi de la seva ratxa opositora, s’han oposat
al fet que l’Ajuntament del Masnou, cosa que és curiosa, exigeixi a les administracions
competents que modifiquin les lleis i els acords pertinents per tal que totes les entitats
religioses, senyora Condeminas, totes, o d’una altra naturalesa ideològica, no tinguin
exempcions d’impostos municipals, inclòs el de l’IBI, que es derivin de la seva activitat, ja
sigui de caràcter religiós o mercantil. I aquesta oposició, que suposem que és de caire
ideològic i no econòmic, significa la seva renúncia a aconseguir que els ajuntaments,
entre ells el del Masnou, millora la situació de la seva economia amb uns ingressos com
els procedents de l’IBI, que obliga qualsevol fill de veí, però no a les entitats religioses i
d’altres naturaleses ideològiques, la legislació actual impedeix recaptar.
Nosaltres som respectuosos i demanem respecte per a totes les creences religioses, però
a la vegada defensem el caràcter laic de les institucions públiques. Un caràcter laic que
es recull a la Constitució espanyola i que volem suposar que es recolliria en una eventual
constitució catalana. És per això que lamentem aquesta decisió del Govern i que agraïm
el suport per part del Grup Municipal del PSC. Gràcies. I la CUP, però? És que no ha
intervingut.
El Sr. Jaume Oliveras
Tenen la llibertat d’intervenir o no.
El Sr. Màxim Fàbregas
Bé, però desconec si hi donen suport o no; per tant no puc agrair-los-ho.
El Sr. Jaume Oliveras
Sí, sí, evidentment. Hi ha alguna paraula més, senyora Condeminas.
La Sra. Noemí Condeminas
Sí, per al·lusions, ni que sigui. Vostè ha fet referència als apartats j i k. Jo li recordo que
els apartats j i k ja es van aprovar. Per tant, no calia tornar-los a demanar. Perquè ja van
votar-hi a favor. Vostè diu que no es persegueix l’església catòlica i és l’única de la qual
apareix el nom i apareix en l’apartat k, no parla de cap altra religió.
El Sr. Màxim Fàbregas
Perquè està parlant d’un fet que és la immatriculació que és un...
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La Sra. Noemí Condeminas
Jo només em refereixo, perdoni, jo només estic fent referència a per què he dit això, no
dic res més.
I després, per exemple, vostè parla del testament vital. No sé que hi pinta el testament
vital amb temes de laïcitat i religió perquè, no tinc perquè amagar-me que sóc una
persona religiosa i tinc un testament vital fet i no té res a veure una cosa amb l’altra i, per
tant, crec que nosaltres, com a Administració, volem dir a la gent què ha de fer i què no
ha de fer, és alguna cosa que ja hi és, tothom ho coneix i, per tant, s’hi pot adherir. Per
això, li he dit que podíem estar d’acord en molts punts però n’hi ha molts altres que ens
semblen esperpèntics.
I el que sí que he demanat és parlar, disculpi, seré molt breu. Primer, li torno a reiterar:
què és per a vostè submissió? Perquè pot ser molt àmplia i, per tant, aquí ens hi podem
agafar tots. I, després, em sembla greu, si més no, que vostè hagi fet un encasellament
per partits, que era evident que C’s hi votaria en contra, que probablement CiU també,
entenc a ICV-EUiA que ningú professa cap religió, que és una cosa que és condició sine
qua non per entrar al partit? Perquè jo entenc que aquí hi ha cinc regidors amb postures
totalment diferents, i parlo pel meu grup: gent molt creient, gent gens creien i gent que
creu a mitges. És que no cal que digui en què creuen i ni en què no creuen, només
faltaria. Llavors, jo li demano, si us plau, que no torni a encasellar la gent per partits. Algú
que abandera una moció de llibertats i de tolerància. Gràcies.
La Sra. Stella Parodi
Més que res, diu que no és una moció que prohibeix res, però jo llegeixo no incloure, no
promoure, no mostrar, no donar. Per mi això són prohibicions.
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies. Si se’m permet també una precisió, que abans m’he oblidat una cosa, i
crec que, només un comentari i sense voler entrar en debat més a fons. Crec que vostè
ha fet una lectura esbiaixada de la moció; perquè, evidentment, ha dit coses, no és que
no hi estiguem en contra, hi estem a favor, és que ja ho fem en aquest Ajuntament,
només faltaria. Però hi ha temes substancials que són, vull repetir, dels que hem
esmentat abans, només m’he oblidat una anècdota. Miri, la primera cita sobre laïcitat que
trobem a la història és una cita bíblica de l’Evangeli, aquella que diu com a curiositat, és
una curiositat interessant, “donar al César el que és del César i a Déu el que és de Déu”;
per tant, només volia explicar-li aquesta anècdota, perquè crec que és important, també,
recordar aquestes cites que, diguem-ne, aquest principi de laïcitat fins i tot el trobaríem en
els mateixos evangelis. I ho diu una persona no creient que se’ls ha llegit. Senyor Màxim
Fàbregas.
El Sr. Màxim Fàbregas
Gràcies, senyor alcalde. Breument. Jo crec que el que és esperpèntic, senyora
Condeminas, és dir que s’està d’acord amb una bona part de la moció i votar-hi en contra.
Això, jo crec que sí que és esperpèntic, però és una qüestió d’opinions. Quan jo he dit, i
em reafirmo en el que he dit, perquè a més a més ho tinc escrit; per tant, que esperava el
vot negatiu de C’s i potser he dit, fins i tot potser el de CiU és perquè aquest regidor fa un
seguiment dels seus posicionaments polítics al Parlament de Catalunya i al Congrés dels
Diputats en temes que tenen a veure amb aspectes com els que la moció està tractant. I
el posicionament acostuma a ser sempre el mateix.
I respecte al que ha dit el senyor alcalde, una lectura esbiaixada no, he fet una lectura
parcial, perquè no he llegit els acords, i després el que he fet ha estat explicar què
significava el seu vot negatiu a la moció. Significava oposar-se a tota una sèrie d’aspecte
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que jo he ressaltat, que són els que m’interessava ressaltar, igual que vostè n’ha ressaltat
uns altres. I, gràcies per la cita bíblica, que me l’apunto, no la coneixia.
El Sr. Jaume Oliveras
Molt coneguda, senyor Màxim Fàbregas. Moltes gràcies. Passem a la votació.
Resultat: No aprovat per 14 vots en contra i 5 vots a favor.
Votació
Els grups municipals de la CUP-PA (2 regidores), ICV-EUiA-E (1 regidor) 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.
12. Declaració institucional presentada pel Grup Municipal d'ICV-EUiA en suport a
la iniciativa ciutadana per un salari digne "Anem a mil".
El Sr. Màxim Fàbregas
Aquesta moció l’hauria d’haver defensat la meva companya Elena, però no ha pogut venir
i, per tant, la defenso jo. A veure, el que fa la moció en l’exposició de motius és fer una
anàlisi de la situació econòmica que ha provocat la crisi a Catalunya, Espanya i Europa.
Parla de quina és la situació de molts i moltes treballadores que estan cobrant en funció
de quin és el salari mínim. Parla d’una iniciativa ciutadana que és la iniciativa “Anem a
mil”, que té com a objectiu aconseguir un salari digne per a totes les persones que
treballen i, en funció d’això, fa una sèrie de propostes d’acord. He de dir que la moció és
conjunta, d’ICV-EUiA i de la CUP, a demanda de la CUP. I que incorpora dues esmenes
d’ERC, gràcies.
Aquesta declaració institucional s’ha presentat a l’empara del que diuen els articles 19, 53
i 55 del ROM, no ha passat per Comissió Informativa i no s’ha sotmès a examen de
Secretaria ni Intervenció.
El Sr. Màxim Fàbregas llegeix la part resolutiva, la qual literalment diu el següent:
“La crisi econòmica que patim des de fa més de 8 anys ha impactat negativament en la
vida de moltes persones a Catalunya, l’Estat espanyol i Europa i ha provocat que, als
nostres municipis, hagi disminuït el poder adquisitiu dels ciutadans i ciutadanes, alhora
que s’han vist incrementades les situacions de vulnerabilitat i/o desigualtat social.
La remuneració de qualsevol lloc de treball ha de permetre viure dignament, i això ara no
passa al nostre país. Una de cada cinc persones amb feina es troba en situació de risc de
pobresa (més de 637.000 catalans i catalanes, segons les darreres estimacions oficials).
Diferents personalitats, expertes del món acadèmic i sindical, asseguren que el salari de
referència s’hauria de situar entorn el 60% del sou mig (24.254€) i això significaria una
retribució anual de com a mínim 15.000€ (amb un salari mensual de 1074,4 en 14
pagues).
El Salari Mínim Interprofessional (SMI) vigent, 655,20 €, és considerat injust per les
institucions europees, que recomanen augmentar-lo en més d’un terç, per tal de garantir
un nivell de vida decorós als treballadors i treballadores, i les seves famílies, tal i com
exigeix l’article 4.1 de la Carta Social Europea que recomana un salari mínim equivalent
al 60% del salari mitjà del territori.
A Catalunya, el salari mig al 2015 va ser de 2.136,5 euros, segons dades de l’Institut
Nacional d’Estadística (INE) difoses a mitjans de març.
46

Acta del Ple de l'Ajuntament del Masnou

Sessió núm. PLE2016000010

20 d´octubre de 2016

Actualment els sous de les ocupacions més ben remunerades són gairebé un 400% més
elevats que el de les ocupacions no qualificades. És necessari un món laboral més just,
per reduir les desigualtats salarials i aconseguir una societat més justa.
“Anem a mil” és una iniciativa ciutadana que té com a objectiu aconseguir un salari digne
per a totes les persones que treballen al nostre país, que denuncia que l’actual Salari
Mínim Interprofessional (SMI), fixat pel govern espanyol en 655,20 €, és insuficient per
cobrir les despeses mínimes a les quals ha de fer front una persona per poder viure, i que
proposa que el salari mínim real a Catalunya esdevingui de mil euros mensuals a 14
pagues.
La iniciativa “Anem a mil” vol impulsar un canvi de model laboral i productiu al nostre país,
sobre la base de salaris dignes per a tothom. Un impuls que cal iniciar ja des de l’acció
dels governs municipals de les ciutats en l’àmbit públic, i també en les negociacions
col·lectives en l’àmbit privat. Un impuls que ha de fer-se present en el procés de futur que
viu el nostre país, entre tots els agents socials, econòmics i polítics, cap a una nova
Catalunya on tothom pugui viure amb dignitat.
Amb un salari mínim de 1.000 € es contribuirà a la millora de les condicions de les
persones treballadores amb un salari per sota d’aquest llindar, reduint així la pobresa i la
desigualtat.
A més, amb un SMI 1.000 € augmentarà la capacitat de consum i de l’activitat econòmica,
s’assolirà, així, una distribució de la renda més justa i una societat més cohesionada i, al
mateix temps, comportarà un increment dels ingressos públics en concepte de rendes del
treball i de cotitzacions de seguretat social que han de servir per a incentivar l’ocupació i
el seu manteniment via bonificacions a la contractació per a microempreses i PIMEs.
És per tot això que els grups municipals d’ICV-EUiA i la CUP-PA de l’Ajuntament del
Masnou proposa que l’Ajuntament Ple prengui els següents acords:
Primer.- L’adhesió de l’Ajuntament a la iniciativa ciutadana per un salari digne “Anem a
mil”.
Segon.- Fer un estudi per detectar si entre el servei intern, extern o en les empreses
proveïdores de serveis a l’Ajuntament del Masnou hi ha salaris inferiors als 1.000€ bruts
mensuals per 14 pagues.
Tercer.- Avançar, durant aquest mandat, cap a l’objectiu d’assegurar que els salaris del
personal del servei intern, extern o en les empreses proveïdores de serveis a
l’Ajuntament del Masnou no siguin inferiors als 1.000 € bruts mensuals per 14 pagues.
Quart.- Treballar, amb les empreses del municipi i les empreses que es presentin a
licitacions públiques, per tal de millorar les condicions salarials dels treballadors i
treballadores amb sous més baixos per tendir al mínim de 1.000 euros e informar
periòdicament els grups municipals de l'Ajuntament del resultat d'aquests treballs.
Cinquè.- Realitzar, conjuntament amb les empreses del municipi, comerços i sindicats,
un pla de treball per difondre, treballar i avançar cap a l’establiment d’un SM de 1000 € en
totes les empreses del municipi.
Sisè.- Estudiar i, si escau, adoptar les mesures normatives que incentivin les empreses
subcontractades o receptores de recursos municipals a adoptar el SM de 1.000 € entre el
seu personal contractat, sempre que sigui compatible amb altres mesures socials.
Setè.- Instar la Generalitat de Catalunya que promogui i apliqui un acord sobre el salari
de referència i aprovi els pressupostos adequats per fer front als contractes públics i als
delegats en altres administracions locals i comarcals.
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Vuitè.- Instar les diferents patronals catalanes a que promoguin l’ús de clàusules socials
en general, i l’aplicació del salari de referència en particular, a la contractació pública.
Novè.- Fer arribar aquests acords a la Plataforma Anem a Mil, als grups parlamentaris del
Congrés de Diputats i del Parlament de Catalunya, a la consellera de Treball, Afers
Socials i Famílies, al conseller d’Empresa i Coneixement, al conseller d’Economia i
Hisenda, a la Federació de Municipis de Catalunya i a l’Associació Catalana de Municipis,
als sindicats de Catalunya, les patronals catalanes, i fer-los públics als mitjans habituals
de difusió de l’Ajuntament.”
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies, senyor Màxim Fàbregas. Entenc que la moció és presentada
conjuntament amb ICV i la CUP. Entenc que les esmenes presentades pel Grup
Municipal d’ERC estan incorporades? Sí, per tant continuaríem amb la roda. El Grup
Socialista té la paraula.
La Sra. Mònica González
Gràcies, senyor alcalde. Bé, vam llegir el manifest “Anem a mil”, hem revisat la proposta
de la declaració. Hi estem totalment a favor, d’una forma rotunda i molt ferma. De fet, la
nostra organització, el PSC, el passat 17 d’octubre va presentar un manifest que anava
una mica encaminat a tot aquest tema. D’alguna manera, se celebrava, per així dir-ho, el
Dia Internacional de l’Eradicació de la Pobresa i un dels punts que precisament s’hi
establia, en aquest manifest, era tornar a recuperar aquelles mesures encaminades a
recuperar drets laborals, perduts, recuperar el diàleg entre sindicats i patronal, dignificar
el sou mínim interprofessional perquè, avui dia, a casa nostra, el fet d’estar treballant no
exclou poder patir pobresa, a causa de la política salarial que s’ha anat aplicant amb la
crisi. Per tot això, estem totalment d’acord amb els acords que es plantegen en aquesta
declaració i, és més, també perquè afecta directament el nostre municipi amb els acords
que s’han plantejat. Ja està. Gràcies
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies. Per part de C’s, no hi ha intervenció? Per part de CiU, senyor Matas.
El Sr. Jordi Matas
Sí, per part nostra donarem suport a la moció, tot i que hi ha aspectes que creiem que
són millorables. Tenim en compte que aquesta moció, aquests mil euros o “Anem a mil”,
entenem que és una recomanació de la carta social europea que suggereix que per viure
dignament cal un sou de partida equivalent al 60 % del salari mitjà del mercat laboral.
Amb això estem completament d’acord i som nosaltres també partidaris de l’increment del
salari mínim interprofessional. No obstant el que és Europa, sols Luxemburg s’acosta a
aquest barem del 60 % i Luxemburg està al 50 % i està amb un sou mínim
interprofessional de 1.900 € al mes, quan el nostre, a l’Estat espanyol, estem parlant de
764 € al mes. És a dir, nosaltres estem en un 36 %; per tant, segons aquesta
recomanació del 60 % del salari mitjà del mercat laboral, en l’àmbit estatal, a Espanya,
significa 1.000 €. Per tant, entenem que el número de 1.000 va en aquest aspecte.
Nosaltres estem a favor, com he dit ,de l’increment del salari; però també ens fa una mica
de por a vegades com fem que aquestes empreses col·laborin i que els empresaris, el
petit, els autònoms puguin tenir aquestes polítiques d’ajudar els seus treballadors i
d’incrementar els salaris; però que aquestes ajudes que trobem a faltar, aquests detalls
d’ajudes dels emprenedors no siguin per a tots. És a dir, que siguin només per a aquesta
gent que vol també donar suport als seus treballadors. I no donar ajudes en general i que
perjudiqui als qui volen fer i se’n beneficiïn. Són temes que ens preocupen en el fons, que
no hi és aquí, però que hi és i és un debat que també creiem que no és només
l’Ajuntament, sinó que hem d’anar a altres administracions per poder tirar i impulsar més
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amb profunditat aquest aspecte per ajudar a tenir uns sous dignes, no sols aquí al
Masnou sinó a tot arreu.
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies, senyor Matas. Senyora Folch, té la paraula.
La Sra. Sílvia Folch
Sí, gràcies senyor alcalde. Només volia agrair al ponent l’acceptació de les esmenes que
hem fet i que fan possible el nostre vot favorable. Parlaré només, de moment, del
personal d’aquest Ajuntament. El personal d’aquest Ajuntament compleix aquesta
premissa que, amb aquesta declaració, aprovem i tant el personal propi com aquell que
ens deriven dels plans d’ocupació. És cert que a partir d’enguany serà possible que els
plans d’ocupació també estiguin en el llindar d’aquests 1.000 € bruts donat o gràcies a
l’acord que entre la Federació de Municipis per Catalunya, l’Associació també Catalana
de Municipis, Comissions i UGT.
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies. Per part de la CUP, té la paraula la senyora Sandra Miras.
La Sra. Sandra Miras
Sí, gràcies alcalde. Nosaltres estem molt d’acord amb aquesta declaració institucional
que, en un inici, presentaven les companyes d’ICV-EUiA. I per aquest motiu els vam
demanar presentar-la conjuntament.
També voldríem agrair-ho al Govern i a tots els altres partits en cas que hi votin
favorablement, perquè és absolutament escandalosa la diferència de salaris que hi ha
entre el personal de gerència o directius i els salaris més baixos d’aquest ajuntament.
En aquest Ajuntament hi ha treballadores a jornada completa que estan guanyant menys
de 1.000 €. Sí, el que perceben, no sé si vostè està parlant de sous nets o sous bruts, el
que perceben aquestes persones en el seu compte són menys de 1.000 €, en un poble
on llogar un habitatge costa una mitjana de 650 €, per posar un exemple, em sembla un
escàndol. Gràcies
El Sr. Jaume Oliveras
Molt bé. Senyor Màxim Fàbregas, si vol precisar.
El Sr. Màxim Fàbregas
Sí, només breument, primer volia donar les gràcies als grups que donin suport a la moció.
Després, per dir al senyor Jordi Matas que la moció ja parla de la Carta Social Europea,
ja diu que el salari mitjà a Catalunya al 2015 va ser de 2.135 € i per això el 60 % està per
sobre dels 1.000 €, són 1.200 € exactament, i que no es tracta en la moció, en cap
moment parla d’ajuts, en cap moment, sinó que el que diu és establir un salari mínim,
treballar per arribar a 1.000 € i s’ha de fer constar que, com vostè sap suposo, el salari
mínim interprofessional serveix de referència en la negociació de molts i molts dels
convenis que es negocien cada any a Catalunya i Espanya i, probablement també, al
Masnou amb les empreses que tenen concessió de serveis municipals. Per tant, crec que
és interessant l’aprovació de la moció, però el que és més interessant és, després
executar els acords, que sabem que hi ha el compromís del Govern de tirar-los endavant.
Gràcies una vegada més.
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El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies. No sé si la regidora, la senyora Folch vol fer alguna petita precisió.
La Sra. Sílvia Folch
Sí, sobretot precisió. La declaració, el que hem aprovat és que l’Ajuntament del Masnou,
els seus salaris no siguin inferiors al 1.000 € bruts mensuals. I torno a dir, tal com he dit fa
cinc segons, que l’Ajuntament del Masnou compleix aquesta premissa. Bruts mensuals.
El salari mínim interprofessional també es mesura per brut; per tant, el net, que depèn
d’unes quanties que es descompten, no tenen res a veure amb la moció que aquí hem
aprovat. I, després, on visquin els treballadors tampoc és qüestió d’aquest Equip de
Govern a on o allà on paguin els lloguers o on vulguin viure.
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies. Si de cas passaríem a votar la moció.
Resultat: Aprovat per unanimitat simple per 19 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 (1 regidor) i PSC-CP (2 regidors) hi voten a favor.
13. Declaració institucional presentada pels grups municipals d'ERC-AM-MES i CiU
de suport al referèndum i al procés constituent
El Sr. Jaume Oliveras
Aquesta declaració institucional està presentada per part dels grups municipals d’ERCAM-MES, CiU i de la CUP.
Aquesta declaració institucional s’ha presentat a l’empara del que diuen els articles 19, 53
i 55 del ROM, no ha passat per Comissió Informativa i no s’ha sotmès a examen de
Secretaria ni Intervenció.
El Sr. Jaume Oliveras llegeix la declaració institucional següent:
“EXPOSICIÓ DE MOTIUS
El Parlament de Catalunya va reafirmar al Debat de Política General el dret
imprescriptible i inalienable de Catalunya a l’autodeterminació i va aprovar propostes de
resolució en relació als propers passos que s’hauran de fer en el marc del Procés
Constituent.
El Govern de la Generalitat ha adoptat el compromís de celebrar un referèndum vinculant
sobre la independència de Catalunya, com a molt tard el setembre de 2017 amb una
pregunta clara i de resposta binària. Per fer-ho possible, el Parlament de Catalunya s’ha
compromès a activar tots els dispositius legislatius necessaris per dur a terme la
celebració del referèndum i per donar-li al mateix temps cobertura legal. Així mateix,
abans del 31 de desembre de 2016 es constituirà una comissió de seguiment per l’impuls,
control i execució del referèndum. El compromís per a la realització del referèndum en els
termes indicats es mantindrà fins i tot en absència d’acord polític amb el govern de l’Estat
espanyol.
El Govern de la Generalitat endegarà la preparació dels procediments i reglaments
necessaris per fer efectiu el referèndum, obeint els principis de pluralisme, publicitat i
democràcia, seguint els estàndards internacionals, amb especial èmfasi en la creació
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d’espais de debat i propaganda electoral que garanteixin la presència dels arguments i
prioritats dels partidaris del sí i del no a la independència en igualtat de condicions.
El Govern de la Generalitat convocarà de forma immediata una cimera de totes les forces
polítiques i socials favorables al dret a l’autodeterminació per tal de treballar políticament
en la definició i fermesa d’aquesta convocatòria de referèndum.
El text de la ponència conjunta sobre règim jurídic ha d’estar enllestit abans del 31 de
desembre de 2016, i ha de contenir com a mínim la regulació sobre la successió
d’ordenaments jurídics, la nacionalitat, els drets fonamentals, el sistema institucional, la
potestat financera i el poder judicial durant el període de transitorietat existent entre la
proclamació de la República catalana i l’aprovació de la Constitució, així com el reglament
de l’Assemblea Constituent.
El Parlament de Catalunya encoratja als Ajuntaments a impulsar debats constituents des
de l’àmbit local promovent la participació de la societat civil i facilitar els recursos i espais
propis necessaris pel correcte desenvolupament del debat ciutadà.
El Ple de l'Ajuntament del Masnou en reiterades ocasions ha fet suport a iniciatives
encaminades a poder votar el futur del nostre país. I no ha estat un suport gratuït sinó
que respon a la voluntat majoritària del poble del Masnou, reflectida en els seus
representants polítics, que majoritàriament són independentistes. Però, a més, també
respon a la voluntat majoritària del poble català, una majoria social que s'ha expressat de
forma clara a favor del dret d'autodeterminació del poble català amb les 554 consultes
populars sobre la independència de la Nació Catalana, amb gairebé un milió de votants,
realitzades arreu del país i que van començar a Arenys de Munt el 13 de setembre del
2009, amb unes manifestacions multitudinàries dels darrers 11 de setembre per reclamar
el dret universal d'autodeterminació del Principat de Catalunya. I, finalment, en les
eleccions del 27 de setembre de 2015.
Davant d'aquesta voluntat política popular catalana, recollida pels nostres representants
polítics, s'ha contraposat la intransigència i l'actitud coercitiva del govern espanyol que,
de forma totalitària, vol imposar les lleis espanyoles com a instrument contra la voluntat
del poble per impedir que aquest pugui expressar lliurement i democràticament la seva
opinió.
Mostres de la intransigència del govern espanyol i de la seva imposició d'un model en el
que no respecta les diferents cultures, llengües i tradicions de les nacions que ens ha
tocat estar a dins de l'Estat espanyol, n'hi ha hagut moltes que no les citarem, per la
quantitat diàriament reiterada.
En moments recents similars a l'actual, l'Ajuntament del Masnou ha respost amb valentia i
audàcia en diferents ocasions:
El 18 d'octubre del 2012 declarant El Masnou territori català lliure i sobirà;
El 21 de febrer del 2013 donant suport a la Declaració de Sobirania del Poble de
Catalunya;
El 22 de setembre de 2014 per fer suport a la Consulta del 9N;
El 24 de setembre del 2015 per exercir la sobirania fiscal del consistori.
Ara, en el moment polític més important de la història recent del nostre país, no podem
quedar indiferents al que està succeint i hem de tornar a demostrar la nostra valentia.
I ho tornem a fer manifestant que no acceptem imposicions de Governs que no escolten
la voluntat popular.
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Nosaltres ens posem al costat de les nostres institucions i del nostre President per tal que
defensin l'obediència a les lleis que emanen del Parlament de Catalunya i a les
responsabilitats que han assumit.
Per tots aquests motius, el grups municipals d’Esquerra Republicana - Acord pel Masnou
- Moviments d’Esquerra, Convergència i Unió i la Candidatura d’Unitat Popular de
l’Ajuntament del Masnou proposa d’adopció dels següents
ACORDS:
Primer. Manifestar el recolzament de l’Ajuntament del Masnou a la celebració d’un
referèndum vinculant sobre la independència de Catalunya, com a molt tard el setembre
de 2017 amb una pregunta clara i de resposta binària.
Segon. Assumir l’encàrrec del Parlament de Catalunya d’impulsar els debats constituents
des de l’àmbit local al nostre municipi promovent la participació de la societat civil i
facilitar els recursos i espais propis necessaris pel correcte desenvolupament del debat
ciutadà.
Tercer. Participar en la creació d’un espai de municipis per la República en el marc del
procés constituent on es debatin i consensuïn les aportacions que el món local pugui fer
al procés constituent i es defineixi el model i el nivell competencial dels municipis a la
futura República.
Quart. Comunicar aquest acord als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya.”
El Sr. Jaume Oliveras
Només afegir que aquesta moció ha estat inicialment presentada per ERC i CiU, i s’hi ha
afegit la CUP amb una sèrie d’esmenes que hem incorporat, que han millorat i enriquit la
moció que avui presentem. Per tant, ara obriríem torn d’intervencions. Per part del Grup
Socialista, senyor Suñé.
El Sr. Ernest Suñé
Gràcies, senyor alcalde. Bé, poc podem afegir al que ja hem manifestat en anteriors
ocasions, la llista de jornades històriques i fites importantíssimes i dies gloriosos ja l’ha fet
vostè i nosaltres ens hem manifestat sempre igual.
Només vull recordar que una de les motivacions per les quals volen marxar és per fugir
de la incompetència i de la corrupció d’Espanya , és clar, han d’entendre que el més
semblant a la incompetència i corrupció espanyoles són la incompetència i corrupció
catalanes. Més que res perquè els quedi clar. Bé, no em vull estendrem més en un tema
que, doncs, som la nit i el dia. I només dir-los, com a consell, perquè jo crec que si han de
fer les coses facin-les bé, pensin que iniciar un procés tan important com és la separació
de dos estats, com a mínim intentin fer-ho d’acord amb la legalitat, la que impera, encara
que no els agradi; perquè jo crec que encara que al davant tinguin un frontó, jo crec que
hi ha separatistes i separadors, hi ha un frontó davant de vostès, jo crec que fer-ho a la
torera no els garantirà que el procés vagi enlloc. Jo, la veritat, és que arriba un moment
que els desitjo que tinguin sort i que els vagi bé; perquè, és clar, jo crec que no tenen
davant persones disposades a seure i negociar, però vostès tampoc estan disposats a
seure i negociar.
Crec que el procés, en molts casos, moltes persones ja han decidit que volen marxar, que
la votació o l’argumentari del dret a decidir és només per emmascarar el que ja han
decidit algunes persones, en absolut totes les que volen i desitgen votar. I, en absolut, és
una majoria; però, en tot cas, crec que la manca de cintura del Govern d’Espanya, que no
dels espanyols, del Govern d’Espanya està aplanant el que seria un procés. Jo només
desitjo i espero que realment es faci amb pau, amb tranquil·litat com fins ara s’està fent,
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jo crec que també s’ha de destacar, i que tinguem tots sort. Perquè una cosa és el debat
polític i una altra cosa és que hi hagi un enfrontament, val?
En tot cas, també, m’agradaria que, per part de la Generalitat i dels polítics que
abanderen aquest tema aquí a Catalunya, hi hagi també sinceritat. Sinceritat perquè a
vegades tinc la sensació que quan expliquen el camí que volen encetar només es
recorden d’explicar les parts positives o allò que ells creuen que pot anar en positiu i
realment en alguns casos tenen raó, evidentment. Si volen marxar d’Espanya i separar-se
dels espanyols, i això és un tema positiu, i ho aconsegueixen, realment doncs serà un
tema positiu. Però jo crec que, honestament, s’han de posar damunt la taula, els
avantatges i inconvenients que pot tenir. Jo sempre he reclamat en el meu partit i això
també els ho puc assegurar, que hem fallat en molts casos perquè no hem estat capaços
d’argumentar la situació que hi ha. Fer un llibre blanc com sí que van fer a la Gran
Bretanya, del que suposaria els pros i els contres d’una separació. Escolti, miri, jo me l’he
llegit aquest llibre i hi ha preguntes molt curioses. L’exemple, el posaré: una persona
escocesa que formava part de l’exèrcit anglès. Escolti, si jo, si Escòcia se separa jo
deixaré de ser membre de l’exèrcit? És una pregunta que sembla que és una tonteria,
però a aquesta persona li afecta, no? No només parlem de les pensions, sinó què hi ha
realment darrera la separació. Jo, personalment, crec que no es produirà mai, però que
com tampoc no tinc una bola màgica i no sóc capaç de preveure què pot passar, sí que
els pregaria, a les persones que enceten el procés, que exigeixin als polítics honestedat
en allò que estant proposant. Que no passi com el Brèxit, que polítics que estaven dient
una cosa l’endemà en van dir una altra, quan parlaven dels milions que obtindrien per no
estar junts a Europa, l’endemà aquell mateix polític deia: bé, no, això era un... Escolti, jo
crec que estem parlant d’una cosa molt seriosa, val? I vés a saber si a potser em
convencen a mi, si amb aquest llibre blanc de propostes, ostres!, jo també hi veig la llum.
Jo crec que només per això ja valdria la pena que ho traslladessin als caps pensants. Dir,
escolta, és que si argumentem, però no estic parlant d’arguments només vàlids a una
part, sinó arguments fefaents. La prova que una part important dels arguments no
s’ajusten o tremolen, són coses, el de les balances fiscals d’Alemanya que, doncs, no
s’ajusta a la veritat o els diners que sembla que haurien de retornar, que no s’ajusta a la
veritat. O el tema de les pensions, que jo crec que tampoc, no sé quina és la solució, però
hi ha molts serrells i a mi m’agradaria saber què passaria. Jo cobro una pensió i vull
saber si hauré de marxar cap a Osca o cap a València i si em quedo aquí si la seguiré
percebent. Jo crec que val la pena que per part dels grups que promouen aquest tipus de
declaracions, doncs, també demanin responsabilitat i, sobretot, claredat sobre el que
estan proposant. És molt maco que hi hagi gelat de postres tots els dies, però jo crec que
hi ha coses també importants i que a la gent els agradaria saber i no els generarà més
dubtes. En tot cas, després d’aquesta explicació, que no ha estat breu, ho lamento,
doncs, dir-los que votarem que no.
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies. Senyor Màxim Fàbregas té la paraula.
El Sr. Màxim Fàbregas
Intentaré ser més breu. Nosaltres votarem abstenció a la moció que presenten ERC i CiU,
i la CUP. I ho farà per dues raons:
I ho farem per dues raons. La primera, per la qual no podem donar suport a la moció és
que ERC, CiU i la CUP continuen capficats a confondre, voluntàriament i interessadament
al nostre entendre, conceptes com el procés constituent i la independència, o procés
constituent i referèndum.
Nosaltres insistim que el debat constituent i el debat sobre el model d’estat s'han de
mantenir separats.
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El procés constituent ha de situar en el seu frontispici el model de societat que volem per
a Catalunya i, dins d’aquest model de societat, s’ha de debatre i acordar la nova
estructuració política de l’Estat i el paper que correspon jugar als diferents nivells
institucionals. Per tant, no és acceptable que la proposta de procés constituent es vinculi i
es confongui amb un resultat prèviament configurat o a un objectiu prèviament acordat, el
de la independència.
Precisament, nosaltres som partidaris i defensem que el model d’estat cal decidir-lo per
un altre canal democràtic, que és el referèndum.
I la segona raó és que nosaltres creiem que no és admissible fixar una data per a la
celebració del referèndum sense que, prèviament, s’hagin acordat les accions
parlamentàries i s’hagi definit l’agenda de treball amb organitzacions socials, sindicals,
veïnals i polítiques per a l’exigència del referèndum a partir de la construcció d’un espai
transversal, inclusiu i plural.
Aquestes van ser les mateixes raons que van fer que, en el darrer debat celebrat al
Parlament de Catalunya, Catalunya Sí Que es Pot s’abstingués en la votació de la
proposta de la resolució que van presentar ERC, CDC i la CUP, Junts pel Sí i la CUP, i
que decidís presentar una proposta de resolució pròpia per a la convocatòria d’un
referèndum reconegut per la UE, que demana impulsar les iniciatives polítiques i
parlamentàries necessàries davant l’Estat espanyol per fer-lo possible, una resolució que
va ser aprovada amb els vots de JxSí i CSQP i amb l’abstenció, crec recordar, de la CUP.
Per aquestes raons votarem abstenció a la moció presentada, i ho farem sense oblidar
criticar fermament la decisió del consell de ministres, celebrat el passat dia 14 d’octubre,
de presentar al Tribunal Constitucional (TC) un nou incident d'execució de sentència
contra l'aprovació per part del Parlament de la resolució sobre el referèndum de JxS i la
CUP i les resolucions sobre el procés constituent acordades en el debat de política
general.
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies, senyor Màxim Fàbregas. Senyor Avilés té la paraula.
El Sr. Francisco Avilés
Sí, gràcies. Bé per anunciar que jo crec que és obvi, coneguda la postura del nostre
partit, que serà vot en contra. I per l’única cosa que jo volia intervenir era per agrair a
l’alcalde que hagi fet una lectura tan ràpida de la moció, perquè per mi suposava perdre
poc temps en una qüestió que ja per és caduca però, lamentablement, les intervencions
que m’han precedit, sobretot la del Suñé, m’ha aixafat la brevetat que jo volia en aquest
punt. En fi, ha fet que durés massa aquest debat que és absurd i que no va enlloc i que,
com he dit en altres ocasions, està a la baixa. I la prova que està a la baixa és
l’assistència en aquest plenari, que hauria de ser un altre dia històric, suposo, en
comparació amb altres declaracions similars que ha fet aquest Ajuntament amb una
assistència més massiva, fins i tot més folklòrica. Bé, tot indica que, efectivament, el
procés va a la baixa. Gràcies.
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies. Passaríem per la part dels ponents. Senyora Miras.
La Sra. Sandra Miras
Gràcies. Nosaltres hem demanat presentar la Declaració Institucional conjunta atès que el
suport al referèndum i al procés constituent, la CUP al Parlament ja s’hi va posicionar a
favor.
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Hem afegit a la part expositiva qüestions pròpies del Masnou, ja que tradicionalment i en
reiterades ocasions ha donat suport a iniciatives, ja sigui tant populars com institucionals,
encaminades a poder votar el futur del nostre país, hem volgut ressaltar que s'han fet 554
consultes populars sobre la independència amb gairebé 1 milió de votants, hem volgut
anomenar les manifestacions populars multitudinàries dels darrers 11 de setembre, dir
també que en diverses ocasions, que la moció recull, l'Ajuntament del Masnou ha respost
amb valentia i audàcia; per tant, ens posicionarem totalment a favor d'aquesta nova
mostra de valentia.
Agraïm als grups municipals d'ERC i CiU que hagin acceptat la presentació d’aquesta
moció amb nosaltres. I tenim una mala notícia per al senyor Suñé, no sé si el convenceré,
però que vostè es quedi no li assegura la pensió. Gràcies.
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies, senyora Miras. Senyor Matas.
El Sr. Jordi Matas
Gràcies. Per part de CiU, doncs, especialment, com és lògic, tenim una sèrie de persones
imputades, a part del senyor Mas, la senyora Ortega i la senyora Rigau en un primer
moment, en Francesc Homs fa poc i ara també se’ns ha afegit a la llista la presidenta del
Parlament, la senyora Carme Forcadell.
L’Estat no entén el que significa per a nosaltres, el que significa llibertat d’expressió.
Aquesta és la diferència entre el Parlament de Catalunya i l’Estat. Nosaltres som una
terra on els conflictes es resolen dialogant, negociant i pactant i decidim
democràticament. Per aquesta raó, nosaltres refermem el nostre compromís amb el dret
democràtic pel poble de Catalunya a decidir lliurement el seu futur en un referèndum.
I tant de bo el senyor Suñé, doncs potser, vostè la presentés al PSOE i potser seria més
aquest llibre blanc, potser seria molt més factible i lamento, doncs, que el seu partit en
aquest sentit, el PSOE, voti a favor del suplicatori al senyor Francesc Homs, quan el
senyor Francesc Homs el que ha fet és atendre la voluntat popular. Llavors, posar les
urnes no ha de ser mai un delicte.
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies. També, per fer una breu intervenció després de la intervenció que han fet
el senyor Matas i la senyora Miras, en el mateix sentit i la lectura de la declaració
institucional ha estat prou explícita, el compromís que volem mostrar aquest Ajuntament
en el procés que ha decidit tirar endavant el Parlament de Catalunya en general. Hi ha
una majoria social del poble de Catalunya. Avui, precisament, hi ha hagut una
concentració, aquesta tarda vespre al Parlament de Catalunya en suport a la presidenta
del Parlament de Catalunya, que en aquest cas la fiscalia està arribant a uns límits,
diguem-ne, que ratllen la paranoia del Govern espanyol i que, evidentment, mostrar la
solidaritat amb tots els imputats que han estat membres del Govern de la Generalitat amb
el procés participatiu que es va dur a terme el 9 de novembre. Em sembla que estem en
una situació en què l’Estat espanyol només sap respondre amb els mateixos arguments,
o sigui, sense arguments, només amb l’argument de la força, l’argument de l’amenaça i,
evidentment, no hi ha alternativa i el que hem de fer és tirar endavant. Si es tira endavant
una consulta i si pot ser acordada millor, si no és acordada igualment la farem, aquesta
és la decisió que ha pres el Parlament de Catalunya, ha pres també el compromís del
Govern de la Generalitat i això és un procés que no té marxa enrere i, per tant, com que
no té marxa enrere continuarem avançant fins aconseguir el procés aquest de construir la
república que tots i totes volem.
I, en aquest procés, els ajuntaments hem de dir moltes coses, perquè també volem
participar en aquest procés parlant de quin tipus d’ajuntaments volem, i com s’ha
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d’estructurar el nou poder polític d’aquesta república catalana, que portem anys i anys
treballant per aconseguir-la. Avui fem un pronunciament per part de l’Ajuntament si
s’aprova aquesta declaració institucional que, un cop més, intentem estar a l’alçada del
moment històric que vivim, el compromís que sempre tindrà l’Ajuntament del Masnou, si
ho permet la majoria, que expressa aquest plenari municipal amb aquest procés per
construir la independència de la república catalana. Moltes gràcies. Sí, una intervenció
breu, senyor Suñé.
El Sr. Ernest Suñé
Bé, he tingut dues citacions directes més que, res, agrair a la regidora de les CUP, la
senyora Sandra Miras, o senyoreta o senyor, no sé com li diuen. Agrair-li el fet de la
pensió, el fet de la pensió, perquè jo crec que és important que quedin clares les
dificultats que hi hauria per rebre-la. Jo crec que, jo li agraeixo la sinceritat.
I, respecte al que ha comentat el senyor Matas, jo li he de dir que, és clar, jo ja no sé què
sóc. Si sóc del PSOE o sóc més del PSC, jo crec que el dia 23 el meu partit sabrà on està
i cap a on anem. No, li he de dir, sincerament, vull dir, jo en aquests moment no sé on
estan. Una cosa és el que jo pensi i una altra cosa és el que pensa, però jo reconec que
ni el meu partit en moltes ocasions ni els que han governat hem estat a l’alçada que
s’hauria d’esperar. També és cert que jo he criticat que el Govern, en altres ocasions, no
ho ha estat, però per la part que a mi em toca, jo crec que no hem estat a l’alçada moltes
vegades.
Només fer això i disculpar, demanar disculpes a la senyora Sandra si amb la broma he
relliscat una mica més i s’hagi pogut sentir ofès, que no era la meva intenció. A vegades
vas i surts esquilat, que és el que m’ha passat. Gràcies de totes formes.
El Sr. Jaume Oliveras
Sí, potser a vegades ens traeix el subconscient. Senyora Miras té la paraula.
La Sra. Sandra Miras
Sí, només volíem fer un petit aclariment al Jordi Matas. Al regidor Matas li volíem
comentar que ha dit el cas de persones imputades o investigades, ha anomenat els noms
de la Carme Forcadell i així, volíem dir també en aquest plenari, perquè també el públic
ho sàpiga i tothom si no se’n recorda que quedi palès també, que nosaltres també tenim
l’alcaldessa de Berga investigada i que fa dos dies l’Audiència Nacional ha cridat a
declarar Joan Coma Roura, regidor de Vic de la CUP. Gràcies.
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies. Passem ara a la votació.
Resultat: Aprovat per majoria absoluta per 13 vots a favor, 5 vots en contra i 1 vot
d’abstenció.
Votació
Els grups municipals d’ERC-AM-MES (6 regidors), CiU (5 regidors) i la CUP-PA (2
regidores) hi voten a favor.
Els grups municipals C’s (3 regidors) i PSC-CP (2 regidors) hi voten en contra.
El Grup Municipal d’ICV-EUiA-E (1 regidor) s’absté.

56

Acta del Ple de l'Ajuntament del Masnou

Sessió núm. PLE2016000010

20 d´octubre de 2016

14. Declaració institucional presentada pels grups municipals d'ERC-AM-MES i CiU
per la defensa del dret de les dones al treball en igualtat d'oportunitats
La Sra. Sílvia Folch llegeix la declaració institucional següent:
Aquesta declaració institucional s’ha presentat a l’empara del que diuen els articles 19, 53
i 55 del ROM, no ha passat per Comissió Informativa i no s’ha sotmès a examen de
Secretaria ni Intervenció.
“Catalunya es troba davant d’una nova ofensiva del govern espanyol en funcions de
judicialitzar la política i de recórrer davant el Tribunal Constitucional normes que afecten
els drets bàsics de la ciutadania i que atempten contra la sobirania del Parlament de
Catalunya. Des de principis d’any, hem assistit a l’anul·lació de diverses lleis catalanes a
partir de recursos presentats pel govern en funcions davant un tribunal mancant de
legitimitat.
Una de les lleis recentment anul·lades parcialment és la llei 17/2015 d’igualtat efectiva
entre dones i homes que té l’objectiu de fer efectiu el dret a la igualtat i a la nodiscriminació per raó de sexe en tots els àmbits, etapes i circumstàncies de la vida.
Concretament, els articles anul·lats pel Tribunal Constitucional són els que fan referència
al dret al treball en igualtat d’oportunitats per dones i homes, així com les mesures per
garantir l’aplicació de la llei.
La suspensió afecta les mesures de prevenció de l’assetjament sexual i de l’assetjament
per raó de sexe a les empreses, l’obligatorietat d’implantar plans d’igualtat a les
empreses, la figura d’una persona responsable sindical d’igualtat, la presència de dones i
homes a la negociació col·lectiva, la incorporació de la perspectiva de gènere en els
expedients de regulació d’ocupació i a la prevenció de riscos laborals.
L’informe Human Rights Report 2015 elaborat pel Departament d’Estat dels Estats Units
d’Amèrica va destacar com a exemple de bones pràctiques la llei 17/2015 i alguns dels
articles ara suspesos. L’estudi anual sobre drets humans assegura que la norma
"emfasitza la lluita contra l'assetjament sexual" i que "estableix la igualtat de
representació en l'administració pública, la coeducació a les escoles, els plans d'igualtat a
les grans empreses i la prohibició de difondre contingut sexista en els mitjans públics".
El preceptes suspesos tenen un fort impacte social ja que a Catalunya la diferència entre
el guany salarial entre dones i homes és del 25,95% i la segregació ocupacional i la
temporalitat continuen sent una constant en la realitat laboral de les catalanes. Els plans
d’igualtat són una eina eficaç per complir el principi d’igualtat en l’àmbit laboral i les
accions de protecció davant l’assetjament sexual i l’assetjament per raó de sexe
garanteixen el dret de les dones a eradicar aquesta forma de violència de gènere.
Atès que el president en funcions del govern espanyol va promoure un recurs
d’inconstitucionalitat de contra els articles 33, 36 (apartats de l’1 al 4), 39, 40, 41, 44 i del
59 al 64 de la llei 17/2015 d’igualtat efectiva entre dones i homes.
Atès que el Tribunal Constitucional declarat nuls i inconstitucionals els articles 33, l’article
36 apartats 1, 3 i 4, l’article 39 apartats 1, 2 i 3, l’article 40, article 41 apartats 2, 3, i 4 i
l’article 44.
Atès que el Parlament de Catalunya representa el poble català, exerceix la potestat
legislativa i és la seu on s’expressa el pluralisme i es fa públic el debat polític.
Atès que el Parlament de Catalunya va aprovar el passat 19 de maig la moció 37/XI sobre
la judicialització de la política que insta el Govern de la Generalitat “a fer tots els passos,
les accions i el desplegament legislatiu necessaris per a assegurar que els drets socials
assolits per la ciutadania de Catalunya per mitjà de les dites lleis recorregudes puguin
ésser garantits en tots els casos, i per tant deixar sense efecte pràctic la suspensió del
Tribunal Constitucional”.
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Per tots aquests motius, el grup d’Esquerra Republicana – Acord pel Masnou –
Moviments d’Esquerra a l’Ajuntament del Masnou proposa d’adopció dels següents
ACORDS
Primer. Donar suport al Parlament de Catalunya i al Govern de la Generalitat en les
iniciatives legislatives que permetin fer plenament aplicables i efectives les lleis suspeses
pel Tribunal Constitucional.
Segon. Participar de les accions que es puguin organitzar en rebuig de l’anul·lació de les
lleis catalanes i a favor de la sobirania del Parlament de Catalunya.
Tercer. Garantir el compliment per part de l’Ajuntament del Masnou de l’article 15 de la
llei 17/2015 sobre l’obligatorietat d’elaborar, aprovar, executar i avaluar un pla d’igualtat
de dones i homes destinar al personal al seu servei, d’acord a l’establert a l’article 58 de
l’Acord de Condicions Laborals dels Empleats i Empleades Públics de l’Ajuntament del
Masnou.
Quart. Vetllar pel compliment del protocol d’actuació en cassos d’assetjament laboral
aprovat per la junta de govern en data del 23 de maig de 2013, i incorporat a l’Acord de
Condicions Laborals dels Empleats i Empleades Públics de l’Ajuntament del Masnou.
Cinquè. Donar suport a les empreses del municipi sobre els plans d’igualtat i les mesures
per prevenir i abordar l’assetjament sexual i per raó de sexe en l’àmbit laboral, així com
fer-los arribar la recomanació d’inscriure els respectius plans al Registre de Plans
d’Igualtat del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
Sisè. Fer arribar aquest acord a les entitats de dones del municipi, a la representació dels
treballadors i treballadores del consistori i a tots els grups parlamentaris del Parlament de
Catalunya.”
El Sr. Jaume Oliveras
Gràcies, obriríem un torn d’intervencions. Hi ha esmenes senyor Màxim Fàbregas? Té la
paraula.
El Sr. Màxim Fàbregas
Dues esmenes molt breus. La primera es proposa afegir a la primera proposta d’acord,
allà on acaba Tribunal Constitucional, en relació amb la igualtat efectiva entre homes i
dones. Si estem parlant de la moció de la defensa del dret de les dones en igualtat
d’oportunitats, entenem que hem de fer referència a les lleis que facin referència a aquest
tema.
I la segona seria suprimir la proposta d’acord segona, que era participar de les accions
que es puguin organitzar en rebuig de l’anul·lació de les lleis catalanes i a favor de la
sobirania del Parlament de Catalunya.
El Sr. Jaume Oliveras
Senyora Folch, per posicionar-se.
La Sra. Sílvia Folch
Sí, consultats els dos ponents de la moció considerem que no podem acceptar-li les
esmenes, ja que desvirtuarien l’essència de la nostra declaració.
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El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies. Per tant, votem les esmenes, senyor Màxim Fàbregas.
El president sotmet a votació les esmenes presentades pel Grup Municipal d’ICV-EUiA.
Resultat: Es rebutgen les esmenes per 14 vots en contra, 1 vot a favor i 4 vots
d’abstenció.
Votació
El Grup Municipal ICV-EUiA-E (1 regidor) hi vota a favor.
Els grups municipals d’ERC-AM-MES (6 regidors), CiU (5 regidors) i C’s (3 regidors) hi
voten en contra.
Els grups municipals de la CUP-PA (2 regidores) i PSC-CP (2 regidors) s’abstenen.
El Sr. Jaume Oliveras
Ara entraríem, si hi ha alguna intervenció sobre la moció? Senyor Suñé, té la paraula.
El Sr. Ernest Suñé
Gràcies. Nosaltres el que demanaríem, abans en tot cas de les intervencions, és votar
per separat, si pot ser. Bé, voldria fer dos grups, el punt primer i segon i la resta de punts.
Avancem que, si fos així, al primer i segon hi votaríem en contra i a la resta de punts
votaríem a favor.
El Sr. Jaume Oliveras
Per posicionar-se, senyora Folch.
La Sra. Sílvia Folch
No acceptaríem la votació per punts.
El Sr. Jaume Oliveras
Doncs obrim el torn d’intervencions: senyor Suñé.
El Sr. Ernest Suñé
Gràcies. El nostre Grup no està a favor del redactat de l’exposició ni de la foscor d’alguns
acords i tampoc de les argúcies legals d’alguns partits per utilitzar l’evident manca de
drets de les dones en molts aspectes de la societat actual per assolir beneficis per a la
seva causa política. Vostès estan utilitzant les dones. Això no és acceptable ―permeti’m
que ho digui.
El nostre Grup està d’acord en els punts tercer, quart, cinquè i sisè, però no pas de la
utilització barroera que d’aquest tema fan als punts primer i segon.
Dubto que hi hagi cap electe d’aquesta sala que no estigui d’acord a elaborar un pla
d’igualtat d’homes i dones destinat al personal municipal, tal com recullen els seus pactes
laborals. També estic segur que totes i tots els presents estem d’acord a donar
compliment al protocol d’actuació en casos d’assetjament o a donar suport a les
empreses per a l’elaboració de plans d’igualtat. Per què embruten una moció amb política
de tres al cuarto? Per què perden la legitimitat d’aquesta forma tan pobre?
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Perquè valoren més trencar el consens en aquest tema que no pas assolir una majoria
potent que definitivament trenqui amb les desigualtats que imperen entre treballadores i
treballadors municipals. Desigualtats que vostès han contribuït a generar.
El nostre Grup denuncia la seva actitud poc intel·ligent, que cerca més el trencament que
el consens i que l’únic objectiu és establir una línia entre bons i dolents. Però no caurem
en el seu parany. Perquè nosaltres volem el millor per a les dones, perquè nosaltres
votem a favor de les dones; per aquest motiu, i tot i que l’argumentari ens sembla sectari,
capciós i tendenciós, i estem en contra del que recullen els acords 1 i 2, que entenem que
és una utilització barroera, votarem a favor de la moció. Perquè garantir la igualtat de les
dones està per sobre de Catalunya i Espanya i també de les tonteries que darrerament
proposa el seu Govern, Sr. Oliveras. Per a nosaltres, els socialistes, la igualtat i els drets
de les dones estan per davant de tot. Hi votarem a favor.
El Sr. Jaume Oliveras
No, jo només li recomanaria que amb el micròfon no cal aixecar tan el to, perquè ens
sentim tots. Senyor Màxim Fàbregas té la paraula.
El Sr. Màxim Fàbregas
Gràcies, senyor alcalde.
El Sr. Jaume Oliveras
No, digui, digui...
El Sr. Ernest Suñé
No, jo li agraeixo que vostè vulgui, doncs, vulgui corregir, però lamento molt les seves
recomanacions. Jo, si vol, me les vol fer en privat o me les vol seguir fent en públic, jo
igual que li puc recomanar en tot cas, que es rodegi de gent que no digui mentides, com li
recomano cada ple. Jo, el to que pugui utilitzar amb aquesta vehemència que em
caracteritza és perquè m’indigno; però, bé, escolti, ja intentaré, dient el mateix, abaixar el
to.
El Sr. Jaume Oliveras
Té la llibertat de cridar.
El Sr. Ernest Suñé
No és que cridi, és que tinc potència, sap? No és cridar, perquè si cridés em sentirien a
l’altra banda del Masnou, és que tinc potència.
El Sr. Jaume Oliveras
Endavant amb la potència. Senyor Màxim Fàbregas, té la paraula.
El Sr. Màxim Fàbregas
Jo també en tinc molta, de potència, però procuraré no exhaurir-la en la meva intervenció.
Mireu, no creiem admissible, com ha dit amb molta potència el que ens ha precedit,
l’estratègia del Govern que s’ha posat de manifest en la seva actitud d’aprofitar la defensa
del dret de les dones al treball i a la igualtat d’oportunitats per intentar colar altres
propostes, que està legitimat a fer-ho presentant milers de declaracions institucionals que
vagin en aquest sentit. I, per això mateix, quan algú els intenta fer reflexionar sobre
aquesta incongruència, tampoc entenem la manca de cintura del Govern al negar-se a
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votar per punts la moció, i més encara quan té la majoria absoluta suficient com per
garantir que, votem el que votem en dos blocs, la votació seria favorable.
Nosaltres, una vegada criticada aquesta actitud, que ens agradaria que no es repetís,
també diem el mateix que ha dit el regidor del Partit Socialista: que passem per davant
d’aquestes estratègies que, per a nosaltres no són gaire clares ni gaire ètiques, i votarem
a favor de la moció perquè el fonamental és la defensa del dret de les dones al treball i a
la igualtat d’oportunitats. Gràcies
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies, senyor Màxim Fàbregas. Senyora Miras té la paraula.
La Sra. Sandra Miras
Sí, perdó...
El Sr. Jaume Oliveras
Moments de suspens, el silenci també és interessant. Senyor Avilés, té la paraula.
El Sr. Francisco Avilés
Sí, el que passa és que s’havia emocionat, la nostra companya, que no li sortien les
paraules. Dic, home, tampoc n’hi ha per a tant. Bé, jo reitero el que han dit els meus
companys que m’han precedit. És a dir, jo entenc que el procés per seguir viu ha de
mantenir el missatge allà on pugui. L’altre dia, en el partit contra el Madrid, a TV3, també
va intentar col·locar una mica de missatge processista i ara veiem que una moció en què
en principi no té res a veure, per afavorir, doncs, la igualtat d’oportunitats, en fi, s’intenta
colar també aquest missatge.
Entenem que no és la manera de treballar que hauria d’intentar un Equip de Govern que,
en teoria, diu que treballa per a tota la població del Masnou, perquè el que fa és
excloure’n una part important amb posicionaments polítics. És relativament senzill, ho
hem fet milers de vegades, el vot per separat, per blocs, fins i tot ho hem fet amb
votacions tant dificultoses com les esmenes de les ordenances municipals, on hem estat
una hora i mitja votant per blocs i les esmenes que han presentat cadascun dels regidors
dels grups municipals que no formen part de l’Equip de Govern, i hem estat una hora i
mitja amb blocs ―ara votarem la 1, la 2, la 3, la 4, la 5, els blocs―, o sigui, hem fet de tot
i aquí, amb dos blocs senzillets: un de caràcter polític processista que quedava ben
definit ―l’1 i el 2, no és l’1 i el 5 que pot prestar confusió és que quin ha dit? No, l’1 i el
2― i a partir d’aquí la resta, doncs lamentem que no hagin volgut. Bé, entenem que és
una nova estratègia política per seguir dividint la societat catalana. El que passa és que
com que entenem que té una data de caducitat seguirem esperant que aquesta caducitat
arribi. Cada cop som més forts, la paciència ja és una virtut, la que tenim, i, per tant, és
qüestió d’anar esperant, anar esperant fins que tot això acabi com ha d’acabar. Però
nosaltres, el que no farem és donar suport als dos primers acords i, per tant, ens
abstindrem.
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies. Senyora Meritxell Blanch té la paraula.
La Sra. Meritxell Blanch
Gràcies, alcalde. Des del Grup Municipal de CiU lamentem profundament que el Tribunal
Constitucional hagi anul·lat parcialment aquesta llei. Una llei aprovada pel Parlament de
Catalunya que, simplement, va a favor de la igualtat i la no discriminació per raó de
sexes.
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Volem afegir també que el Parlament català ha tornat a anar un pas per endavant, ja que
no som l’únic país que ha pretès legislar en defensa de la igualtat entre homes i dones.
Darrerament, Alemanya, a través de la ministra de família, també ha decidit reduir per llei
les diferències salarials entre gèneres. Per tant, nosaltres continuem endavant, continuem
lluitant i en defensa dels drets de les dones a través del Parlament. Gràcies
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies. Senyora Blanch. Senyora Folch, té la paraula.
La Sra. Sílvia Folch
Només per contextualitzar una mica aquesta declaració que avui hem presentat. És
evident que va a favor dels drets de les dones, però el més evident encara és que era per
donar suport a aquesta llei d’igualtat, que ha estat tombada novament arran d’un recurs
presentat per un Govern en funcions. Per tant, creiem que era necessari fer les
aportacions que hem fet, sobretot en el primer i el segon acord. Estem, com deia
novament, davant un cas on es judicialitza la política. El Tribunal Constitucional ha
suspès uns articles que pretenien fer efectiu un dret a la igualtat. Les dades són
objectives i la discriminació vers les dones, treball més precari, més atur, menys salari és
una atac directe contra les polítiques d’igualtat. I a Catalunya tenim normativa, l’Estatut
d’autonomia de Catalunya, en els seus articles, diu molt clar que el Govern ha de vetllar
perquè les dones tinguin dret a participar en condicions d’igualtat davant la feina, que els
poders públics hauran de garantir el compliment dels principis d’igualtat d’oportunitats
entre dones i homes. Que les polítiques públiques hauran de garantir i s’hauran de fer de
manera integral per anar en contra de tota la violència contra de les dones, de qualsevol
mena, tant sexista com discriminatori. Els poders públics hauran d’adoptar mesures
necessàries per garantir tots aquests drets laborals i això és justament el que feia
aquesta llei. Aquesta llei que, novament, ha estat tombada per un Tribunal Constitucional,
com dèiem, mancat de legitimitat.
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies. Molt breument senyor, Suñé.
El Sr. Ernest Suñé
Crec que la injustícia, ja que la ponent d’ERC s’ha referit al fet que aquesta norma ha
estat tombada pel Tribunal Constitucional, jo crec que en justícia hauria d’explicar els
motius pels quals ha estat tombada. No ha estat tombada perquè la normativa defensi les
dones, ha estat tombada perquè una part dels articles s’adreçaven a competències que
Catalunya no té. Les té l’Estat. És a dir, aquesta és la part, no és que hi estigui en contra
sinó que hi havia una part important de la normativa que s’arrogava una potestat que no
tenia. Jo crec que en justícia, també, s’hauria de dir ja que fa aquest aclariment. Més que
res perquè, és clar, a vegades volem desenvolupar normatives que estan per sobre de
les nostres capacitats quan les que tenim dintre de l’Estatut no som capaços de
desenvolupar-les.
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies. Alguna precisió més, senyor Màxim Fàbregas.
El Sr. Màxim Fàbregas
Sí, que m’ha sobtat la intervenció de la regidora, de la senyora Folch, quan ha dit que
l’objectiu fonamental era donar suport a la llei que el Tribunal Constitucional havia
escapçat i abans havia dit que no acceptava l’esmena nostra, que el que feia era,
justament, precisar que el rebuig era el que estava relacionat amb les lleis que feien
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referència a la igualtat afectiva entre homes i dones. M’agradaria que m’expliqués, si pot
ser, en què contradiu aquest afegit que proposàvem per a la primera proposta d’acord la
voluntat que vostè ha expressat respecte al sentit de la moció que estem debatent. No ho
he entès.
El Sr. Jaume Oliveras
Alguna intervenció més?
El Sr. Francisco Avilés
Sí, per puntualitzar. Nosaltres no hem discutit, ja és una qüestió dels ponents o dels que
han presentat la moció o qui els ha redactat quins acords posen. I si han de posar el
primer i el segon, els acords d’aquests processistes em sembla perfecte. És respectable.
El que jo critico és que no deixin votar per punts una cosa que és bastant habitual i que
permetria, doncs, segurament haver aprovat amb els vots de C’s el tercer, quart, cinquè i
sisè, és a dir, que les mocions les facin com vulguin, però deixi’ns a nosaltres pronunciarnos-hi de forma individual.
El Sr. Jaume Oliveras
Molt bé, alguna precisió més?
La Sra. Sílvia Folch
Sembla que ens barallem. Molta igualtat i sembla que ens barallem. Nosaltres creiem que
el dret que ha de prevaldre és el dret a la igualtat i, per tant, entenem que està ben
contextualitzada i aquesta era la intenció. No hem acceptat l’esmena, justament per això,
perquè trencava l’esperit d’un nou atac, altra vegada, a una llei catalana.
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies. Feta la precisió, si els sembla passaríem a la votació de la declaració
institucional.
Resultat: Aprovat per majoria absoluta per 16 vots a favor i 3 vots d’abstenció.
Votació
Els grups municipals d’ERC-AM-MES (6 regidors), CiU (5 regidors), CUP-PA (2
regidores), ICV-EUiA-E (1 regidor) i PSC-CP (2 regidors) hi voten a favor.
El Grup Municipal de C’s (3 regidors) s’absté.
El Sr. Jaume Oliveras
Aquí finalitza l’ordre del dia. Hi ha una declaració institucional entrada per urgència.
Senyor Màxim Fàbregas, doncs, si pot justificar la urgència.
Fora de l’ordre del dia, el Grup Municipal d’ICV-EUiA presenta la declaració
institucional següent:
Declaració institucional del Grup Municipal d’ICV-EUiA del Masnou en defensa d’un
referèndum per a Catalunya
El Sr. Màxim Fàbregas
Breument. El motiu de presentar aquesta moció d’urgència no és cap altre que el de
posar a debat en el plenari una altra manera de fer pel que respecta a l’exercici del dret a
decidir i, també, perquè creiem que, a diferència del que abans ha manifestat el portaveu
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de Ciutadans, el debat sobre l’exercici del dret a decidir no només no és estèril, sinó que
és absolutament necessari.
Nosaltres havíem pensat, en primer lloc, i així ho vàrem manifestar ahir a la Junta de
Portaveus, en la possibilitat d’arribar a una moció conjunta amb ERC i CiU; però,
finalment, vàrem veure que hi havia poques, per no dir cap, possibilitats. I és per aquesta
raó que, finalment, ens hem decidit a presentar una moció pròpia. Gràcies
El Sr. Jaume Oliveras
Si els sembla votaríem la urgència.
El president sotmet a votació la urgència.
Resultat: Aprovada la urgència per 12 vots a favor, 5 vots en contra i 2 vots d’abstenció.
Votació:
Els grups municipals d’ERC-AM-MES (6 regidors), CiU (5 regidors) i ICV-EUiA-E (1
regidor) hi voten a favor.
Els grups municipals del PSC-CP (2 regidors) i C’s (3 regidors) hi voten en contra.
El Grup Municipal de la CUP-PA (2 regidores) s’absté.
El Sr. Jaume Oliveras
Per tant, pot defensar-la quedant aprovada d’urgència.
El Sr. Màxim Fàbregas llegeix la declaració institucional següent:
Aquesta declaració institucional s’ha presentat per urgència, no ha passat per Comissió
Informativa i no s’ha sotmès a examen de Secretaria ni Intervenció.
“En els darrers anys, una àmplia majoria de la societat catalana ve expressant, de
manera diversa i plural però alhora inequívoca, una profunda convicció i una legítima
voluntat de decidir sobre el nostre futur polític com a nació.
Aquesta exigència de reconeixement com a nació i del dret a decidir s’ha vingut
expressant de manera diversa a través de mobilitzacions socials, eleccions polítiques i
acords del Parlament de Catalunya, utilitzant els mecanismes que la democràcia posa a
l’abast de la ciutadania.
Front a aquestes reivindicacions, que són profundament democràtiques, la resposta del
Govern espanyol en aquests darrers cinc anys ha estat no sols de rebuig, sinó de
negativa total a obrir cap via de diàleg. El PP ha judicialitzat i utilitzat les reivindicacions
de la gran majoria de la societat catalana com a arma política electoral per fiançar la seva
estratègia de conflicte i guanyar així espai polític i electoral.
La negativa a parlar-ne i a buscar solucions ha provocat un bloqueig de les
reivindicacions democràtiques i nacionals de la majoria de la ciutadania de Catalunya i,
de retruc i junt amb la corrupció i les polítiques d’austeritat que castiguen a la majoria,
s’ha convertit en el principal factor de bloqueig de la governabilitat política espanyola.
Per encarar aquesta situació esdevé fonamental que, malgrat les diferències existents
entre les diferents forces polítiques catalanes en relació a la forma d’organització política
de Catalunya i les diferències sobre la forma i el camí per assolir-los, siguem capaços de
posar més èmfasi en allò que ens uneix que en allò que ens separa.
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En aquest sentit, sembla evident que el gran punt de trobada de les diferents posicions
polítiques que reivindiquem els drets nacionals de Catalunya i l’exercici del dret a decidir
com a forma de fer-lo efectiu, és la celebració d’un referèndum a través del qual la
ciutadania de Catalunya pugui pronunciar-se de manera democràtica sobre el seu futur
com a nació i sobre la forma d’organització política que considera més adequada per
Catalunya.
Tenim al nostre abast recents experiències internacionals que avalen aquesta manera
democràtica de procedir.
La convocatòria d’un referèndum s’ha de considerar com un escenari normal i plenament
homologable als països amb tradició i naturalesa democràtica, com és el cas del Canadà
(Quebec) o Gran Bretanya (Escòcia), que, davant de demandes formulades per una
comunitat nacional vinculada a un territori clarament delimitat políticament i
administrativament, consideren que la millor forma d’expressió d’aquesta voluntat
col·lectiva s’ha de constatar a partir d’un referèndum.
El Consell d’Europa també considera el referèndum com el mecanisme més idoni i
democràtic per conèixer la voluntat dels ciutadans i ciutadanes en qüestions d’aquesta
naturalesa i, a més, existeixen en el marc jurídic actual mecanismes suficients com per
fer viable aquest referèndum.
Catalunya és una nació i, com a tal, té el dret a decidir lliurement el seu destí, és a dir, a
exercir el dret a l’autodeterminació.
Es per totes aquestes consideracions que el Grup Municipal d’ICV-EUIA proposa que
l’Ajuntament Ple prengui els següents
ACORDS:
Primer.- L’Ajuntament del Masnou considera necessari impulsar, des dels partits polítics i
les organitzacions socials, aquelles iniciatives que, al voltant de l’exigència de celebració
d’un referèndum, permetin agrupar al màxim de forces polítiques, organitzacions sindicals
i socials, moviments i entitats veïnals i socials. Per això, insta el Govern de Catalunya a
reconèixer i donar suport a la construcció d’aquest espai transversal de la societat civil.
Segon.- Expressar el seu compromís i fer seus tots els esforços encaminats a la
celebració d’un referèndum que, en la seva convocatòria, formulació i organització,
compti amb les màximes garanties d’inclusió per al conjunt de la societat catalana, que
estimuli la més àmplia participació i que cerqui el reconeixement previ de la Unió Europea
i la comunitat internacional, per tal que d’aquesta consulta es desprenguin efectes polítics
i jurídics reals, en concordança amb la voluntat democràtica expressada per la ciutadania.
Tercer.- Instar el Govern de Catalunya que acordi impulsar les iniciatives polítiques i
parlamentaries necessàries per fer possible la celebració d’un referèndum sobre l’opinió
de la ciutadania de Catalunya en relació al nostre futur polític com a nació.
Quart.- Instar el govern de Catalunya a estendre, a tot l’Estat espanyol, la idea que la
sortida al conflicte actual és la celebració del referèndum, cercant complicitats, arreu dels
territoris de l’Estat espanyol, entre els partits polítics, les organitzacions de la societat civil
i la ciutadania en general.
Cinquè.- Instar el govern de Catalunya a obrir vies de diàleg amb actors internacionals
per traslladar-los aquesta proposta de referèndum inclusiu, amb garanties democràtiques
i reconeixement previ, i a treballar en la recerca d’elements de complicitat a nivell
internacional, que ens permetin establir aliances al voltant d’aquesta proposta.
Sisè.- Traslladar els presents acords a la Presidència de la Generalitat, la Mesa del
Parlament, als grups polítics amb representació institucional al Parlament de Catalunya,
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al Congrés i al Senat, a les entitats municipalistes de Catalunya, als sindicats i a les
universitats catalanes i fer-los públics a través dels mitjans habituals de comunicació de
l’Ajuntament.”
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies. Hi hauria alguna intervenció per part dels diferents grups?
El Sr. Ernest Suñé
Sí, intentaré ser breu i abaixar el to tres o quatres esglaons, la potència sí. Nosaltres
creiem que el poble de Catalunya no té el dret a exercir el dret d’autodeterminació, que és
un dret reconegut a les Nacions Unides per una tipologia concreta de països que són
colònies. A partir d’aquí, podríem entrar en el debat, però sí que defensem, el PSC
defensa un referèndum, que sigui consensuat, legal, acordat amb l’Estat quan pugui ferse. Vull dir, mentre no hi hagi un Estat que acordi el referèndum el que no farem serà
forçar la llei.
Vostè esmenta la via canadenca, però aquesta via va ser consensuada amb l’Estat entre
les parts i amb unes condicions que jo crec que més d’una persona que hi ha aquí a la
sala no acceptaria, però bé, està clar que mentre no les ofereixi l’Estat no ho sabrem mai.
Jo crec que aquesta moció fa una part del que critica el Partit Popular i és presentar-la
així a corre-cuita i guanyar així espai polític i electoral, com diu aquí. És clar, a nosaltres
ens hagués agradat poder presentar esmenes, poder debatre-la, poder incorporar, doncs,
suprimir algun paràgraf o incorporar que el referèndum o la consulta es fes d’acord amb
l’Estat. Com que no hem tingut temps de gairebé ni llegir-la i com que tampoc no volem
votar-hi en contra, el que farem, ja li avanço, és abstenir-nos, però per això: per aquesta
manca de temps per poder presentar la nostra visió de la jugada. Gràcies
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies, senyor Suñé. Senyora Miras, té la paraula.
La Sra. Sandra Miras
Sí, nosaltres ens hem abstingut a la urgència i ens abstindrem també a la moció, ja ho
diem ara. Aquestes abstencions són degudes al fet que, ja ho saben i a més si no ho
saben ja volem que sàpiguen com funciona la CUP. El nostre sistema és assembleari,
ens ha arribat aquesta tarda, justíssima la moció, i no hem pogut debatre-ho
correctament; per tant, davant d’això, no és que estiguem ni en contra ni a favor, és que
no l’hem pogut llegir amb calma. Gràcies
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies, senyora Miras. Alguna intervenció més per part dels grups de Govern?
Senyor Màxim Fàbregas, té la paraula.

El Sr. Màxim Fàbregas
Molt breu. Bàsicament per agrair el posicionament dels grups que es posicionen a favor
de la moció i, fins i tot, l’abstenció tant del Partit Socialista com de la CUP. Ja reconeixem
que no hi ha hagut temps material per estudiar-la. Demano disculpes, perquè un dels
motius fonamentals ha estat la dedicació exclusiva del nostre Grup Municipal a
pressupostos, ordenances, ple ordinari, etc. I, per tant, els arbres no han deixat veure el
bosc. La nostra intenció era haver-la enviat ahir al vespre com a esmena a la totalitat, que
és el que vaig comentar a la Junta de Portaveus. Finalment, aquest matí hem canviat
d’opinió, però només hem fet la consulta als grups que plantejaven la moció inicial, que
era la que provocava la nostra esmena, amb la intenció d’arribar a una proposta
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consensuada i hem estat incapaços. Bé, les fotocòpies les hem fet fa mitja hora. Gràcies
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies, si els sembla passem a la votació.
Resultat: Aprovat per majoria absoluta per 12 vots a favor, 3 vots en contra i 4 vots
d’abstenció.
Votació
Els grups municipals d’ERC-AM-MES (6 regidors), CiU (5 regidors) i ICV-EUiA-E (1
regidor) hi voten a favor.
El Grup Municipal de C’s (3 regidors) hi vota en contra.
Els grups municipals CUP-PA (2 regidores) i PSC-CP (2 regidors) s’abstenen.
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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