Acta del Ple de l'Ajuntament del Masnou

Sessió núm. PLE2016000008

Acta del Ple de
l'Ajuntament del
Masnou

ACTS1006

Sessió ordinària
21 de juliol de 2016
Inici: 20.02 h
Final: 22.40 h
Lloc: sala de sessions de l'Ajuntament
Núm. PLE2016000008

21 de juliol de 2016

Acta del Ple de l'Ajuntament del Masnou

Sessió núm. PLE2016000008

Assistència
President:
Sr. Jaume Oliveras i Maristany, alcalde (ERC-AM-MES-AM)
Tinents i tinentes d’alcalde:
Sra. Noemí Condeminas Riembau, tinenta d’alcalde primera (CiU)
Sra. Sílvia Folch i Sánchez, tinenta d’alcalde segona (ERC-AM-MES-AM)
Sr. Eduard Garcia Gebani, tinent d’alcalde tercer (CiU)
Sr. Ricard Plana i Artús, tinent d’alcalde quart (ERC-AM-MES-AM)
Regidors:
Sra. Neus Tallada i Moliner, regidora (ERC-AM-MES-AM)
Sr. Joaquim Fàbregas i Sagué, regidor (ERC-AM-MES-AM)
Sr. Albert Alfaro i Giró, regidor (ERC-AM-MES-AM)
Sr. Jordi Matas Claramunt, regidor (CiU)
Sra. Meritxell Blanch Daura, regidora (CiU)
Sr. Romà López Bolart, regidor (CiU)
Sra. Stella Parodi Barriga, regidora (C’s)
Sr. Joan Fontcuberta Tort, regidor (C’s)
Sra. Sandra Miras i Martínez, regidora (CUP-PA)
Sra. Laia Noy i Oliveras, regidora (CUP-PA)
Sr. Màxim Fàbregas Añaños, regidor (ICV-EUiA-E)
Sra. Elena Crespo Garcia, regidora (ICV-EUiA-E)
Sr. Ernest Suñé Nicolás, regidor (PSC-CP)
Sra. Mònica González Huerva, regidora (PSC-CP)
Sr. Federico de las Heras Garrido, regidor (PP)
Secretari general:
Sr. Gustau Roca Priante
Interventor:
Sr. Joan Méndez Martínez

ACTS1006

S’excusa per la seva absència:
Sr. Francisco Avilés Salazar, regidor (C’s)

21 de juliol de 2016

Acta del Ple de l'Ajuntament del Masnou

Sessió núm. PLE2016000008

21 de juliol de 2016

La presidència obre l’acte, s’hi despatxen els assumptes inclosos en l'ordre del dia tramès
juntament amb la convocatòria i s’hi adopten els acords següents.
1. Aprovació, si escau, dels esborranys de les actes següents:
 Acta Ple sessió ordinària 19 de maig de 2016
S’aprova l’acta del Ple ordinària de 19 de maig de 2016 per unanimitat, amb una
correcció a la intervenció del Sr. Ernest Suñé, pàgina 66.
 Acta Ple sessió extraordinària 30 de maig de 2016
S’aprova l’acta del Ple extraordinària de 30 de maig de 2016 per unanimitat, sense
introduir-hi esmenes.
 Acta Ple sessió ordinària 16 de juny de 2016
S’aprova l’acta del Ple ordinària de 16 de juny 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
 Dimarts 28 de juny: va visitar l’Ajuntament el delegat territorial del Govern de la
Generalitat, senyor Miquel Àngel Escobar. Va ser rebut per una representació del
Govern Municipal, encapçalada per l’alcalde Jaume Oliveras. Després de visitar
l’edifici consistorial, va visitar la Casa de Cultura.
 Dilluns 4 de juliol: l’Ajuntament fa un minut de silenci com a mostra de rebuig pels
atemptats terroristes soferts el passat dimarts 28 de juny i el divendres 1 de juliol, a
Dacca i Bagdad i a l’aeroport d’Istanbul respectivament. Amb això l’Ajuntament
s’adhereix a les mostres de condol de les entitats municipalistes ACM i FMC.
 Divendres 15 de juliol: l’Ajuntament fa un minut de silenci com a mostra de rebuig per
l’atemptat terrorista a Niça del passat 14 de juliol. Amb això l’Ajuntament s’adhereix a
les mostres de condol de les entitats municipalistes ACM i FMC.
 Des del juliol i fins al 9 de setembre: S’obre el procés participatiu per decidir les
inversions a la via pública per a aquest mandat, fins al 2019. Un dels punts de l’acord
de Govern és introduir processos de participació en l’elaboració dels pressupostos a fi
de poder debatre amb la ciutadania aquest conjunt d’inversions, especialment aquelles
que tenen una afectació a l’espai públic del municipi.
TURISME
 Dijous 14 de juliol: signatura de conveni amb la Fundació Tecnocampus MataróMaresme. L’alcalde, Jaume Oliveras, i la directora de la Fundació, Dolors Guillén, van
signar aquest conveni per intensificar les relacions entre el món universitari, la societat
i el territori, col·laborant amb programes relacionats amb el turisme. Fruit d’aquest
conveni, l’Ajuntament acollirà un estudiant en pràctiques que desenvoluparà,
bàsicament, tasques informatives des del PIMM i a l’oficina de Turisme de la Casa de
Cultura.
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PROMOCIÓ ECONÒMICA
 Fins dimecres 22 de juny: es van poder inscriure per al curs de monitors i monitores
de lleure.
 Fins el 13 de juliol: els comerços de la vila es van poder inscriure a la quarta edició
del Concurs d’Aparadors del Ple de Riure.
 Dilluns 11 de juliol: al Centre d’Empreses Casa del Marquès, es va constituir
formalment el Consell Municipal de Promoció Econòmica, que treballarà per al foment
del desenvolupament socioeconòmic del territori.
Formen part d’aquest consell, l’alcalde; la regidora de Promoció Econòmica, Sílvia
Folch; la regidora de Turisme, Neus Tallada; un representant dels grups municipals
amb presència al consistori; entre set i quinze persones relacionades amb la promoció
econòmica al municipi; un representant de la Federació del Comerç, la Indústria i el
Turisme; un representant de l’Associació de Marxants del Maresme; un de l’Associació
de venedors del Mercat Municipal, i un altre de l’empresa concessionària del port.
També es van crear dos grups de treball, un dedicat a la promoció turística, coordinat
per Neus Tallada, i l’altre dedicat a l’emprenedoria i empresa, que coordinarà
l’exalcalde Eduard Gisbert.
SERVEIS GENERALS
 Aquest mes de juliol: l’Ajuntament s’ha adherit al Conveni entre l’Administració
General de l’Estat i l’Administració de la Generalitat de Catalunya per a la implantació
d’un model integrat d’atenció al ciutadà en l’àmbit territorial de Catalunya.
El conveni té com a objectiu l’establiment progressiu d’una xarxa d’espais comuns
d’atenció a la ciutadania.
MANTENIMENT, SERVEIS MUNICIPALS I PAISATGE
 Per part d’aquest departament: recordatori de la importància de dipositar cada residu
al contenidor corresponent.
 Del dimecres 20 i dissabte 23 de juliol: tractament fitosanitari a l’arbrat viari, per
intentar controlar dues plagues que afecten els plataners.
MEDI AMBIENT
 Aquest departament també ha volgut recordar un ús correcte dels contenidors i el
seu reciclatge, reduint l’explotació de les matèries primeres, el consum d’energia i
l’emissió de gasos contaminants.
 Segona setmana de juliol: signatura de conveni amb la Fundació Privada Formació i
Treball, per a la recollida i gestió de la roba usada.
MOBILITAT I VIA PÚBLICA
 El 8 de juliol: va tenir lloc una reunió amb el director general de l’Autoritat del
Transport Metropolità, Sr. Pere Torres, per tractar el tema del desenvolupament del
projecte T-Mobilitat.
 Des de la segona setmana de juliol: a tocar de la Nacional II i també a l’entrada del
port, es compta amb nous estacionaments per a motos.
CULTURA
 Dimarts 21 de juny: a partir d’aquesta data es podien recollir les banderoles de la
Festa Major per engalanar els balcons del municipi.


Dissabte 26 de juny: a l’Itinerari El Masnou. Terra de Mar, per primera vegada es va
fer servir el servei d’intèrpret de signes de la Diputació de Barcelona per a la traducció
d’aquest itinerari.
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Dimarts 28 de juny: a la plaça d’Ocata es va fer la 6a edició de la subhasta de peix.



Dissabte 2 de juliol: va tenir lloc l’activitat El gran joc de pistes del Masnou. Terra de
Mar, amb una gimcana pel nucli urbà, tot seguint una sèrie de pistes.



Valoració de la Festa Major 2016: la Festa Major 2016 Terra, Mar i Foc va finalitzar el
3 de juliol, amb la cercavila de comiat de la nimfa de l’aigua, la festa de l’escuma, les
activitats promogudes pels Happy Food Trucks als jardins dels Països Catalans i el
concert de la Coral Xabec a l’església de Sant Pere.
Les nimfes dels elements essencials, que han donat forma a la llegenda que ha servit
els darrers dos anys com a fil argumental a la celebració, han marxat fins l’any vinent.
Des de l’Ajuntament es valora molt positivament el desenvolupament de tots els actes
duts a terme des de la nit del 23 de juny.
La regidora de cultura, Neus Tallada, destaca “la bona resposta, boníssima, que han
tingut els concerts programats”. També agraeix la tasca feta per les entitats.



Al mes de juliol: el panteó de Pere Grau Maristany, ubicat al cementiri municipal del
Masnou, ha estat seleccionat, per la categoria de millor monument, al Concurso de
Cementerios de España que convoca la revista funerària Adiós Cultural. Aquest
panteó competeix amb altres monuments dels cementiris de les localitats com
Piedrahita, Santa Isabel de Vitoria, Castro Urdiales o Vilanova i la Geltrú. El millor
monument rebrà un premi de 1.000 euros.



El 19 de juliol: es va inaugurar el XX Festival Internacional de Teatre Còmic Ple de
Riure. A la Casa de Cultura es va inaugurar una exposició doble i al camí Ral que
recorre les 20 edicions del Festival, amb la presència dels regidors de cultura que l’han
impulsat aquests 19 anys.

BIBLIOTECA
 Durant tot el mes de juny: la biblioteca es va convertir en un punt de recollida
d’aliments per a la Fundació Banc dels Aliments.
ACTIVITATS DE LES ENTITATS
 Diumenge 19 de juny: l’Associació Ple de Swing va organitzar una ballada de lindyhop, a la plaça d’Ocata.
 Festes alternatives de l’Associació Xalupa: durant els dies de la Festa Major 2016,
aquesta associació ha ofert un seguit d’activitats: chupinazo, sopars i gimcanes,
botifarrada i karaoke, xerrades sobre els moviments veïnals, taller per tractar la
problemàtica de les agressions masclistes de gènere, cinefòrum i sopar vagà, també
una jornada de solidaritat amb les refugiades.
 Del 7 al 9 de juliol: l’Associació Akonga va organitzar el XIV Festival de Curtmetratges
del Masnou Fascurt, amb la col·laboració de l’Ajuntament.
 Dissabte 9 de juliol: el Centre Cultural i de Lleure Luz del Alba va celebrar la IV Nit de
Flamenc a la fresca.
 Dissabte 16 de juliol: ballada de sardanes a càrrec de l’Agrupació Sardanista.
 Dissabte 16 de juliol: concert de cantautors i recitada de poesia, organitzada per
l’Associació de Veïns Barri Antic.
 Dissabte 16 de juliol: teatre La tempesta, a càrrec de l’Associació La Teatral.
 Diumenge 17 de juliol: ballada de Swing, a càrrec de l’Associació Ple de Swing.
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ESPAI ESCÈNIC CA N’HUMET
 Dissabte i diumenge 18 i 19 de juny: teatre organitzat per l’Associació La Teatral,
amb els espectacles Família, Les nostres coses i La ràdio.
 Dissabte i diumenge 2 i 3 de juliol: organitzat pel Grup Escènic Rauxa, l’obra de
teatre Òscar, una maleta, dues maletes, tres maletes.
 Dissabte 9 de juliol: teatre organitzat per l’Associació La Teatral, amb Entre línies.
ACCIÓ SOCIAL
 El 22 de juny: Tercera i última conferència del cicle Història del gran musical americà.
 Dimecres 6 de juliol: es van signar dos convenis amb Creu Roja, pels quals la
institució humanitària oferirà diversos serveis a la població en risc d’exclusió social,
com ara distribució de lots de suport social, i per mantenir els programes a gent gran o
en situacions de dependència.
 Dijous 7 de juliol: la Junta de Govern Local va aprovar la concessió de les
subvencions municipals a entitats per a l’any 2016 de l’Àrea de Comunitat i Persones.
Seran per a actuacions o programes realitzats sense afany de lucre, considerats
d’interès social i que complementen la competència municipal.
 Divendres 8 de juliol: visita a Can Targa, immoble municipal on hi ha la Fundació
privada El Maresme, dedicada a atendre persones amb discapacitat intel·lectual del
sud de la comarca. A principis d’any, l’Ajuntament i la Fundació van signar un conveni
per ampliar la cessió d’ús gratuïta de l’immoble fins a l’any 2036 i, fruit d’aquest acord,
l’entitat ha fet un seguit de millores a l’equipament per millorar la qualitat de vida dels
usuaris del centre.
La voluntat de l’Ajuntament i de la fundació és continuar col·laborant per poder tirar
endavant totes les reformes que aquest centre necessita.
ENSENYAMENT
 Dissabte 18 de juny: concert de l’EMUMM de final de curs.
SALUT PÚBLICA
 Dijous 23 de juny: va començar el servei de socorrisme i vigilància a les platges de la
vila per part de la nova empresa adjudicatària.
ESPORTS
 Els 21 i 22 de juny: es van dur a terme les reunions informatives del Fakaló
 El 4 de juliol: va començar la primera quinzena del Fakaló.
 Dissabte 9 de juliol: va tenir lloc la V Diada Solidària de la Síndrome de Down,
organitzada per l’entitat Masnou Interdinàmic.
 Dijous 14 de juliol: signatura de conveni amb el Club de Patinatge del Masnou.
IGUALTAT
 El 28 de juny: es va celebrar el Dia Internacional de l’Orgull LGBTI. L’Ajuntament vol
mostrar el seu compromís per fer efectius aquests drets, fent visible la bandera
multicolor del col·lectiu.
JOVENTUT
 Dilluns i dimecres 20 i 22 de juny: tallers de folrar llibretes de patchwork, a l’espai de
trobada de Ca n’Humet.
 Els dies 5 i 12 de juliol: taller de pàdel surf.
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SALUT PÚBLICA
 Divendres 15 de juliol: visita a l’espai saludable de la platja d’Ocata. 7.000 metres
quadrats lliures de fum. Amb aquesta iniciativa, la del Masnou, serà una de les platges
pioneres a Catalunya que té un espai sense fum.
3. Donar compte dels decrets d'Alcaldia
El secretari general dóna compte de la relació de decrets, tramitats electrònicament, que
van del número 1.012, de data 10 de juny de 2016, al número 1.227, de data 14 de juliol
de 2016.
Resultat: el Ple en resta assabentat.
4. Aprovació del Pla de Participació Ciutadana 2016-2019
El Sr. Jaume Oliveras Maristany presenta aquest punt tot explicant:
Molt breument, el que aprovarem avui és l’aprovació d’aquest Pla 2016-2019. Vull
recordar que, el juny del 2012, ja es va aprovar el pla dels anteriors quatre anys 20122015 i el Reglament de participació ciutadana que en aquests moments regeix a
l’Ajuntament. Tot això amb una diagnosi prèvia que s’havia realitzat.
Que el grau de compliment, com es va donar compte en el Consell de la Vila d’aquest Pla
de Participació Ciutadana del 2012 al 2015, s’ha calculat al voltant del 70 % dels objectius
que s’havien fixat. Que per a aquest Pla 2016-2019, bàsicament el que s’ha fet és una
revisió i actualització de l’anterior pla, agafant algunes actuacions no realitzades, també
noves actuacions que es desprenen de l’actual Pla d’Actuació Municipal per a aquest
mandat. Algunes actuacions descartades en el període anterior i noves aportacions fetes
per part de la comissió sorgida al Consell de la Vila i algunes aportacions ciutadanes que
s’han fet al respecte.
Vull recordar que el 26 de maig va ser presentat aquest document al Consell de la Vila i
que es basa en els anteriors quatre anys, amb vuit eixos.
Dotar l’Ajuntament d’un marc normatiu per la participació. Cal recordar que recentment
vam aprovar un nou Reglament orgànic municipal, en el qual una de les novetats ha estat
aquesta audiència pública prèvia que hem iniciat aquests dos darrers plens. Cal esmentar
també algunes que tenim pendent per tirar endavant aquesta tardor: el defensor del
ciutadà, el codi ètic, que també va ser aprovat recentment amb una moció presentada en
aquest plenari.
El segon punt és adequar l’organització municipal per la participació ciutadana amb un
dels objectius, per exemple seria la carta de serveis.
El punt número tres és la promoció dels valors democràtics amb una sèrie d’actes de
formació. També continuar la tasca, que ha estat molt positiva durant aquests anys, del
Consell dels Infants, entre d’altres.
El quart eix és millorar la comunicació amb la ciutadania, incrementant ―com estem fent
amb les diferents actuacions― les audiències públiques, tirant endavant un projecte de
nova web, aplicant la Llei de la transparència amb l’app d’incidències a la via pública,
entre altres actuacions.
El cinquè eix és millorar i impulsar els òrgans de participació. Una cosa fonamental és
normalitzar el funcionament d’aquest consell de la vila i també l’impuls d’altres òrgans de
participació. Abans hem esmentat la creació d’aquest consell de promoció econòmica, de
recent creació.
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El sisè eix és enfortir la xarxa d’entitats, evidentment doncs, continuar donant el suport a
la xarxa associativa del municipi i a les campanyes de sensibilització ciutadana.
El setè eix és dur a terme processos participatius de qualitat, per exemple s’ha dut a
terme el Pla de Mobilitat, s’està duent a terme amb el tema de les inversions a la via
pública i altres processos que esperem tirar endavant al llarg del mandat.
I el vuit eix és aprofitar els espais i els equipaments públics, per tant, amb un Pla de
Millora d’aquests equipaments municipals entre altres equipaments, entre altres
actuacions.
Ho he dit d’una manera molt esquemàtica, aquest document està disponible per part de
tothom i també forma part d’aquest document una agenda participativa i un sistema
d’avaluació i seguiment d’aquest Pla, a través del Consell de la Vila. L’acord seria:
El Sr. Jaume Oliveras Maristany llegeix la part resolutiva de la proposta, la qual
literalment diu el següent:
“Atès que el Pla de participació ciutadana per al període 2012-2015, aprovat pel Ple
municipal del 21 de juny de 2012, ha finalitzat la seva vigència.
Atès que se n’ha dut a terme una revisió i actualització per al període 2016-2019 i s’ha
redactat un projecte de pla de participació ciutadana sintetitzant les propostes resultants
de diferents aportacions.
Vist l’informe de la cap del gabinet de l’Alcaldia de data 30 de juny de 2016.
Vist el text del projecte de pla de participació ciutadana 2016-2019.
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 de l’acord
següent:
Únic. Aprovar el Pla de participació ciutadana 2016-2019 de l’Ajuntament del Masnou,
amb el text que consta en document annex.”
El Sr. Federico de las Heras
Gràcies, senyor alcalde. Bona nit a tothom. Bé, el Partit Popular s’abstindrà, amb aquest
Pla de Participació Ciutadana, per diversos motius. Faré una mica de resum i, bé, és un
Pla que abraça moltes característiques, abraça gran varietat d’actuacions, algunes que ja
existien, d’altres que ja es feien i et preguntes en el fons de la veritable utilitat amb tota la
seva amplitud d’un Pla d’aquestes característiques.
També ens preguntem, vist aquests quatre anys, si és una eina necessària o bé és un
gestor de continguts que s’ha d’anar alimentant, omplint d’espais i hores de treball, tant
de polítics com de no polítics. Pensem que el plantejament del Pla té diversos errors
d’origen més que d’articulat, ja que al ciutadà no se’l tracta com un ens, com una persona
que ha de ser exigent amb el seu municipi. El ciutadà ha de demanar i ha de demanar
serveis de qualitat al seu municipi, perquè gestionem els seus recursos. És qui ens ha
triat i és qui ens paga i aquest tipus de relació no s’estableix o no es resumeix en el que
és l’esperit del que és una relació de participació ciutadana. L’Administració municipal
pensem que és una eina, és una eina que s’ha de valorar cada dia i l’eficàcia ha de ser
qüestionada positivament en cada moment per tots els seus ciutadans. La millora
contínua és necessària, però sempre a favor del ciutadà. De què li serveix a un participar
si no li motiva el sistema? O les formes? Molts poden pensar que ja participen amb el vot,
votant en unes eleccions uns partits determinats perquè facin una aplicació d’uns
programes. Hi ha molta gent que pot pensar que això és suficient.
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Una altra cosa, pensem que l’Ajuntament s’erigeix, ho he llegit pel Pla, que ha de ser
educador, és educador. No, l’Ajuntament no ha de ser educador de ningú, l’Ajuntament
ha de ser gestor i ha de vetllar per les nostres coses i qui no ho respecti, doncs, tractar-lo
com es mereix.
Respecte dels continguts, se’ns parla de vàries coses, com comentava el senyor alcalde,
però també es parla de millores a la web municipal, per això no fa falta un Pla de
Participació Ciutadana. Inserir un tauler d’anuncis, per això no fa falta un Pla de
Participació Ciutadana. Impulsar l’OAC, l’Oficina d’Atenció que tenim aquí, dius, per
impulsar l’OAC hi ha una forma molt senzilla, penso jo, de cara al ciutadà, és un vincle de
set del matí a nou de la nit. Obrim-la en aquest horari i estem donant un gran servei a tots
els ciutadans, tant al que treballa al matí com a la tarda com el cap de setmana. Fem un
horari ampli i treballem per tenir un gran horari pel que és l’OAC, més que parlar d’altres
coses. S’han creat molts consells dins d’aquest Pla, bé, esperem que siguin útils. Jo no
sé si les utilitats seran certes o els consells, ja ho veurem amb el temps, seran o no
endogàmics. Després ens trobem també que es parla de la millora de la cultura, les
festes. Bé, sí, està molt bé, però jo no sé si aquest és un objectiu d’un Pla o un dels
objectius d’un Pla. Després, també és crear un òrgan per a les dones dins del Pla de
Participació Ciutadana, és a dir, la creació d’un òrgan per a les dones, jo no sé si és
necessari separar per sexes el que són les decisions d’aquest municipi, per dones i per
homes. Ja en el seu dia, ja sé que es va votar una moció en contra de l’educació
separada per sexes, una moció d’aquestes que no són rellevants i, de fet, ara s’està
demanant que hi hagi una diferenciació per a les dones, per opinar en coses del municipi.
Jo no sé si això és rellevant i no sé si això ens interessa, i no sé si això es correspon a un
pla de participació ciutadana.
En fi, tenim els nostres dubtes i pensem que no està encaminat com potser ens hagués
agradat en el seu origen. Per aquest motiu, el nostre vot serà l’abstenció.
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies, senyor De las Heras. Per part del Grup d’ICV
La Sra. Elena Crespo
Nosaltres anunciem que el nostre vot serà abstenció. Pensem que és una feina important
la que ha fet l’Equip de Govern per intentar desenvolupar el Pla de Participació, però
entenem que també hi ha errors conceptuals que no són necessariament accions que
s’han de vertebrar des de Participació Ciutadana. Sí que entenem que és un política
necessària, a diferència del Partit Popular, i que ara més que mai s’ha d’afavorir que
tothom pugui participar en els afers del poble. I això també té una vessant educativa, no
només gestora.
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies, senyora Crespo. Per part de la CUP, senyora Miras.
La Sra. Sandra Miras
Nosaltres avancem que farem un vot a favor per haver integrat les nostres aportacions en
el Pla, i un en contra pel que fa al procés participatiu, que per nosaltres ha estat fictici.
Per nosaltres fer una presentació d’un pla de participació al Consell de la Vila no diu res,
a nosaltres el que més ens interessa és la participació real, la de veritat, no la que serveix
per dir que s’ha fet un pla de participació amb la participació de tres persones. Un cop dit
això estem a favor de tenir aquest Pla de Participació. Gràcies.
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El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies. Molt breument, perquè crec que en l’exposició que he fet a l’inici ha
quedat prou clar. Estem parlant d’un document marc. No anem a discutir en el Pla
d’actuació les polítiques concretes de cada òrgan de participació. És un document marc,
és un document que serveix per treballar els propers quatre anys. Que evidentment no
s’ha fet el mateix procés de participació que es va fer en l’anterior, perquè ja veníem d’un
Pla molt complet a partir d’una diagnosi que es va fer, crec que entre el 2010 i el 2011,
crec recordar, i per tant ja venim amb tot un bagatge al darrere important. I la valoració
que fem fins ara de totes les experiències que hem iniciat. Per exemple, abans hem
comentat el nou consell de promoció econòmica o altres organismes que també han anat
sorgint en els darrers anys a l’Ajuntament, com el consell del Patrimoni Cultural i altres
que poden haver-hi. Sobretot les audiències públiques que fem abans de prendre
determinades decisions per consultar els veïns amb les afectacions que hi puguin haver,
creiem que és una pràctica que hem de continuar i que ha de quedar reflectida en aquest
Pla de participació que, evidentment, és un document viu, subjecte a modificacions i
alteracions que es puguin dur durant aquests quatre anys. Per tant, entenem que és un
document viu que ens permet fer de guia per a aquests propers quatre anys.
Si els sembla i no hi ha cap més intervenció, passaríem a votar-lo.
Resultat: Aprovat per majoria absoluta per 16 vots a favor, 1 vot en contra i 3 vots
d’abstenció.
Votació
Els grups municipals d'ERC-AM-MES (6 regidors), CiU (5 regidors), C's (2 regidors),
CUP-PA (1 regidora) i PSC-CP (2 regidors) hi voten a favor.
La Sra. Laia Noy, del Grup Municipal de la CUP-PA (1 regidora), hi vota en contra.
Els grups municipals d’ICV-EUiA-E (2 regidors) i PP (1 regidor) s'abstenen.
5. Festes locals per a l'any 2017
La senyora Sílvia Folch Sánchez, regidora delegada de Serveis Generals, llegeix la
proposta següent:
“En data 6 de juny de 2016, el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la
Generalitat de Catalunya va publicar al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya
número 7135 l’Ordre TSF/137/2016, de 30 de maig, per la qual s’estableix el calendari
oficial de festes laborals per a l’any 2017.
L’article 2 d’aquesta Ordre estableix que s’establiran dues festes locals, retribuïdes i no
recuperables, a proposta dels ajuntaments.
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’acord següent:
Primer. Fixar com a festes locals de la vila del Masnou, per a l’any 2017, el dia 5 de juny
(dilluns de Pasqua Granada) i el dia 29 de juny (festivitat de Sant Pere).
Segon. Comunicar aquesta resolució al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
de la Generalitat de Catalunya, per tal de quedar inclosos en el proper calendari laboral
de festes.”
Resultat: Aprovat per unanimitat simple, per 20 vots a favor.
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Votació
Els grups municipals d'ERC-AM-MES (6 regidors), CiU (5 regidors), C's (2 regidors),
CUP-PA (2 regidores), ICV-EUiA-E (2 regidors), PSC-CP (2 regidors) i PP (1 regidor) hi
voten a favor.
6. Aprovació inicial del Reglament del Centre d'Empreses Casa del Marquès
La Sra. Sílvia Folch Sánchez presenta aquest punt tot explicant:
Gràcies de nou, senyor alcalde. El centre de negocis de la Casa del Marquès va ser
inaugurat el 31 de maig de l’any 2014 i va començar a funcionar el 2 de juny de l’any
2014. El reglament que va aprovar el Ple en data 20 de febrer del 2014 i després d’un
temps prudencial de la seva posada en funcionament es proposa fer-ne una revisió, atès
que s’han detectat, en aquest temps, una necessitat que cal ajustar. En virtut de tot el que
s’ha exposat, es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents acords:
La Sra. Sílvia Folch Sánchez llegeix la part resolutiva de la proposta, la qual literalment
diu el següent:
“ATÉS que el Centre d’Empreses Casa del Marquès es va inaugurar el 31 de maig de
2014, va començar a funcionar el dia 2 de juny, i que el seu Reglament es va aprovar per
acord del ple de l’Ajuntament de 20 de febrer de 2014.
ATÉS que després d’aquest temps de funcionament s’ha fet aconsellable dur a terme una
revisió acurada del Reglament per tal d’ajustar diferents aspectes a les necessitats reals
del servei i a la casuística que s’ha anat presentat i que a l’inici del projecte no estava
prevista.
VISTA l’acta de la comissió d’estudi per a la revisió del reglament, reunida el dia 7 de juny
de 2016, així com el text que aquesta comissió ha proposat com a Reglament revisat.
VIST l’informe de la tècnica de Promoció Econòmica de data 20 de juny de 2016, que
proposa la incorporació de dues esmenes puntuals al text proposat per la comissió
d’estudi, en els articles 17 i 20, per tal d’incrementar les hores gratuïtes disponibles d’ús
de sala de reunions, a petició de les persones usuàries del Centre.
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa.
En virtut de tot el que s’ha exposat, es proposa, al Ple de la corporació, l’adopció dels
acords següents:
Primer. Aprovar inicialment el Reglament del Centre d’Empreses Casa del Marquès,
segons el text que s’adjunta com Annex I als presents acords.
Segon. Sotmetre a informació pública el present acord i el text del Reglament del Centre
d’Empreses Casa del Marquès pel termini de trenta dies hàbils, a fi que s’hi puguin
presentar al·legacions i reclamacions, mitjançant la inserció dels anuncis corresponents al
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya, a un dels mitjans de comunicació escrita diària, a la publicació “El Masnou
Viu” i al tauler d’edictes electrònic de l’Ajuntament. El termini d’informació pública
començarà a comptar a partir de l’endemà del dia de la publicació de l’anunci al BOPB.
L’expedient es podrà consultar al departament de Promoció Econòmica de l’Ajuntament
del Masnou, en les seves dependències del Centre d’Empreses Casa del Marquès,
situades en el passeig de Joan Carles I, número 12, del Masnou (Barcelona, 08320), de
dilluns a divendres de 8:30 a 14:00 hores i al tauler d’edictes electrònic de l’Ajuntament.
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Tercer. Disposar que, si no s’hi formula cap al·legació ni reclamació durant el termini
d’informació pública i d’audiència, el Reglament del Centre d’Empreses Casa del
Marquès, que ara s’aprova inicialment, quedarà aprovat definitivament sense necessitat
de cap tràmit ulterior, i es procedirà directament a la seva publicació”.
El Sr. Jaume Oliveras
Hi ha algunes esmenes presentades per part del Grup Socialista? Endavant, senyora
González.
La Sra. Mònica González
Gràcies, senyor alcalde. Bona tarda a tothom. Voldria fer una petita introducció. El grup
municipal socialista va impulsar, estant al govern, la posada en marxa d’aquest projecte
com un centre per impulsar el teixit empresarial del nostre municipi al nostre entorn.
Recolzant la creació de noves empreses, tramitacions, oferint eines per al seu
desenvolupament, teixit associatiu i formatiu.
L’aprovació d’aquest nou reglament d’usos del centre és un pas més endavant per assolir
un bon funcionament del centre i és per això que, llegida la proposta, vam presentar a la
comissió informativa una mostra de suggeriments, canvis, esmenes, per intentar millorarne el redactat, treballant en la línia de sumar en positiu, amb el que es treballa al Govern.
Llavors, aquestes propostes que es van presentar en forma d’esmenes van ser
acceptades en part pel Govern. S’han recollit en el reglament que es posarà en marxa,
que es votarà aquí i llavors és per això que acceptem la incorporació que han fet de les
esmenes, una part de les nostres esmenes, i, bé, si els sembla bé, el que farem és que
no llegirem les esmenes per no allargar el tema. Ens semblen bé les esmenes que ens
han acceptat. Ens hagués agradat que s’hagués ampliat més la proposta, però de totes
formes pensem que és sempre positiu l’aportació que hem pogut fer. I retirem les
esmenes que no han quedat incorporades, les retirem. Moltes gràcies
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies. Per part de la ponent hi ha algun comentari? Doncs obriríem un torn, si
s’escau.
La Sra. Sílvia Folch
Sí, més que res perquè és cert que l’informe tècnic va parlar d’unes esmenes que es
proposaven o que veiem correctes, però jo, aquest matí, t’he enviat també un correu, no
sé si l’has rebut, perquè quedés clar quines són les esmenes que acceptàvem i quines
les que no. Perquè, de fet, respecte a l’informe tècnic que ha emès la tècnica de
Promoció Econòmica. Hem fet una petita aberració, perquè creiem que, malgrat que és
un informe tècnic, malgrat la seva opinió, creiem que aquelles aportacions que heu fet
com a grup socialista, no hi teníem inconvenient. Per tant, les esmenes que s’incorporen
serien: la primera, la sisena, la setena i la vuitena. Les que no s’incorporen serien: la
segona, tercera, quarta i cinquena. I respecte a les ampliacions, que no com a esmenes,
sí que hem corregit que l’article 11, certament, està duplicat i, per tant, també l’hem
eliminat.
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies. Ara obriríem un torn de paraules, si s’escau. Senyor Fàbregas
El Sr. Màxim Fàbregas
Gràcies, senyor alcalde. Bé, no parlarem de les esmenes del PSC, perquè unes han estat
incorporades i d’altres han estat retirades. Per tant, la part de la intervenció que tenia
preparada me l’estalvio, també en atenció al públic.
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Pel que respecta a la proposta de modificació del Reglament, nosaltres volem manifestar
la nostra queixa perquè aquesta modificació, tal com vam comentar a la Comissió
Informativa, no hagi estat sotmesa a l’opinió del Consell Municipal de Promoció
Econòmica recentment constituït.
Fa un moment, acabem d’aprovar inicialment el Pla de Participació Ciutadana, nosaltres
creiem que els consells municipals de participació s’han d’omplir de contingut i, en aquest
cas, per al nostre Grup Municipal era imprescindible que el Consell de Promoció
Econòmica hagués valorat la proposta de modificació d’aquest Reglament. I no ens
serveix com a excusa per justificar que això no hagi estat així pel fet que el Consell
s’hagués constituït el dilluns, dia 11.
Si realment el Govern hagués volgut o hagués tingut la voluntat de sotmetre a l’opinió del
Consell la proposta de modificació hi havia tres maneres de fer-ho. La primera podia ser
incloure el punt a l’ordre del dia de la sessió de constitució del Consell Municipal; la
segona, haver constituït el Consell en una data anterior que hagués permès que, en la
seva primera reunió de treball, hagués pogut valorar la proposta de modificació, i la
tercera, no haver inclòs aquest punt en l’ordre del dia d’aquest Ple i haver esperat que el
Consell Municipal de Promoció Econòmica l’hagués pogut valorar.
A més, nosaltres creiem que la proposta de modificació del Reglament hauria d’haver
estat acompanyada d’un informe tècnic que hagués analitzat el funcionament, d’aquests
dos anys, del Centre de Negocis des de la seva creació i que justifiqués totes i cadascuna
de les raons per les quals es proposaven les diferents modificacions a efectuar en aquest
Reglament vigent. Nosaltres vàrem demanar aquest informe que, finalment, vàrem rebre
ahir, però l’informe que hem rebut no satisfà tots els nostres dubtes. Per aquestes raons
nosaltres votarem abstenció a l’aprovació de la proposta de modificació. Gràcies
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies. Per part de la CUP alguna intervenció?
La Sra. Sandra Miras
Nosaltres volíem comentar que anàvem a acceptar totes les esmenes del Patit Socialista
excepte la quatre, però com que ja han sigut incorporades les esmenes i vostès han
quedat d’acord amb les que han estat incorporades i amb les que no, tampoc no
m’allargaré respecte a aquest tema de les esmenes. Sí que voldria dir que pensem que
s’ha d’apostar per la màxima diversificació en promoció econòmica, d’acord amb
l’economia social i solidària, partint del llegat corporatiu de la Comarca, tornar a
l’economia productiva recuperant activitats d’economia real com les activitats agràries i
pesqueres, o l’activitat industrial a petita escala per abastir el mercat de proximitat.
Gràcies
El Sr. Jaume Oliveras
Gràcies, senyora Miras. Per part de Ciutadans
La Sra. Stella Parodi
Gràcies, senyor alcalde. Bona nit a tothom. Sí, nosaltres, llegida la proposta i l’informe
tècnic i amb les esmenes acceptades del Partit Socialista, trobem que millora la
reglamentació actual i sembla que donarà resposta a les necessitats i demandes dels
usuaris i per aquesta raó hi votarem a favor.
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies. Si els sembla passaríem a la votació de la proposta.
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Resultat: Aprovat per majoria absoluta per 16 vots a favor, 2 vots en contra i 2 vots
d’abstenció.
Votació
Els grups municipals d'ERC-AM-MES (6 regidors), CiU (5 regidors), C's (2 regidors),
PSC-CP (2 regidors) i PP (1 regidor) hi voten a favor.
El Grup Municipal de la CUP-PA (2 regidores) hi vota en contra.
El Grup Municipal d’ICV-EUiA-E (2 regidors) s'absté.
7. Ordenança reguladora de la venda no sedentària al mercat setmanal del Masnou.
Modificació.
La Sra. Sílvia Folch Sánchez presenta aquest punt tot explicant:
Gràcies de nou, senyor alcalde. L’ordenança reguladora de la venda no sedentària vigent
al Masnou data de l’any 2013. El 14 de juliol i per Decret 162/2015 es va establir un nou
marc normatiu de regulació de la venda no sedentària que s’organitza en els mercats dels
marxants. És necessari, doncs, tal com es proposa, modificar l’ordenança reguladora
d’aquesta venda no sedentària per adaptar-la a aquest nou marc normatiu. En virtut del
que he exposat es proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
La Sra. Sílvia Folch Sánchez llegeix la part resolutiva de la proposta, la qual literalment
diu el següent:
“ATÉS que l’objecte del Decret 162/2015 és establir el marc normatiu de la regulació de la
venda no sedentària organitzada en Mercats de marxants com a modalitat de venda no
sedentària en mercats periòdics i l’aprovació de l’Ordenança neix de la necessitat de
disposar d’uns criteris comuns que confereixin uns nivells mínims de seguretat jurídica en
l’àmbit de regulació dels diferents aspectes de la venda no sedentària, concretament en
el mercat de marxants, tant per a les administracions a l’hora de redactar i aprovar les
seves disposicions, com per als comerciants i les seves organitzacions a l’hora de
disposar d’uns paràmetres adequats en els quals poden basar les seves expectatives
econòmiques
VIST l’informe de la tècnica auxiliar de Comerç, de data 21 de juny de 2016, que proposa
la modificació de l’articulat de l’Ordenança reguladora de la venda no sedentària al
mercat setmanal del Masnou, amb la finalitat de completar la seva adaptació a les
darreres normes europees, estatals i autonòmiques.
VISTA l’acta de la comissió d’estudi per a la modificació del reglament, reunida el dia 4 de
juliol de 2016, així com el text que aquesta comissió ha proposat com a Reglament
revisat.
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa.
En virtut de tot el que s’ha exposat, es proposa, al Ple de la corporació, l’adopció dels
acords següents:
Primer. Aprovar inicialment l’Ordenança reguladora de la venda no sedentària al mercat
setmanal del Masnou, segons el text que s’adjunta als presents acords.
Segon. Sotmetre a informació pública el present acord i el text de l’Ordenança reguladora
de la venda no sedentària al mercat setmanal del Masnou pel termini de trenta dies
hàbils, a fi que s’hi puguin presentar al·legacions i reclamacions, mitjançant la inserció
dels anuncis corresponents al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, al Diari Oficial
de la Generalitat de Catalunya, a un dels mitjans de comunicació escrita diària, a la
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publicació “El Masnou Viu” i al tauler d’edictes electrònic de l’Ajuntament. El termini
d’informació pública començarà a comptar a partir de l’endemà del dia de la publicació de
l’anunci al BOPB.
L’expedient es podrà consultar al departament de Promoció Econòmica de l’Ajuntament
del Masnou, en les seves dependències de l’Edifici Centre, situades en el carrer d’Itàlia,
número 50, del Masnou (Barcelona, 08320), de dilluns a divendres de 8:30 a 14:00
hores i al tauler d’edictes electrònic de l’Ajuntament.
Tercer. Disposar que, si no s’hi formula cap al·legació ni reclamació durant el termini
d’informació pública i d’audiència, l’Ordenança reguladora de la venda no sedentària del
Mercat Setmanal del Masnou que ara s’aprova inicialment, quedarà aprovada
definitivament sense necessitat de cap tràmit ulterior, i es procedirà directament a la seva
publicació.”
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies. Hi hauria alguna intervenció? Senyor Màxim Fàbregas, endavant.
El Sr. Màxim Fàbregas
Gràcies, senyor alcalde. Bé, nosaltres votarem a favor de la proposta perquè, com s’ha
pogut exposar en l’exposició de la regidora ponent, els canvis que es proposen són per
adaptar-se al que estableix el Decret 162/2015.
I la segona perquè en aquest cas, i a diferència del que ha succeït en el punt anterior,
l’expedient incorpora un extens informe de la tècnica auxiliar de comerç que argumenta
suficientment, en l’opinió del nostre Grup, les modificacions que es proposen.
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies. Doncs, si els sembla, passaríem a la votació de la proposta.
Resultat: Aprovat per majoria absoluta: 18 vots a favor i 2 vots d’abstenció.
Votació
Els grups municipals d'ERC-AM-MES (6 regidors), CiU (5 regidors), C's (2 regidors), ICVEUiA-E (2 regidors), PSC-CP (2 regidors) i PP (1 regidor) hi voten a favor.
El Grup Municipal de la CUP-PA (2 regidores) s'absté.
8. Compatibilitat d'una funcionària
La Sra. Sílvia Folch Sánchez presenta aquest punt tot explicant:
Gràcies de nou, senyor alcalde. Vista la petició de declaració de compatibilitat efectuada
el dia 1 de juliol per una funcionària de l’Ajuntament del Masnou, adscrita al lloc de treball
de tècnic de Recursos Humans, per a l’exercici d’una segona activitat privada per compte
d’altri com a psicòloga. Vist que, segons consta a l’informe del cap de Recursos Humans,
la petició es pot autoritzar atenent a la normativa vigent de la funció pública, es proposa al
Ple de la corporació l’adopció dels següents acords:
La Sra. Sílvia Folch Sánchez llegeix la part resolutiva de la proposta, la qual literalment
diu el següent:
“Vista la petició de declaració de compatibilitat efectuada el dia 1 de juliol de 2016 per la
senyora BBBBB, funcionària de l’Ajuntament del Masnou, adscrita al lloc de treball de
tècnic de Recursos Humans i Organització, per a l'exercici d'una segona activitat privada
per compte d’altre com a psicòloga.
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Vist que l'article 1.3 de la Llei 53/1984 disposa que l'acompliment d'un lloc de treball pel
personal inclòs en l'àmbit d'aplicació d'aquesta llei serà incompatible amb l'exercici de
qualsevol càrrec, professió o activitat, públic o privat, que pugui impedir o menyscabar
l'estricte compliment dels seus deures o comprometre la seva imparcialitat o
independència.
Vist que l'article 11.1 de la Llei 53/1984 estableix que el personal comprès en el seu àmbit
d'aplicació no podrà exercir, per si o mitjançant substitució, activitats privades, incloses
les de caràcter professional, siguin per compte propi o sota la dependència o al servei
d'Entitats o particulars que es relacionin directament amb els que desenvolupi el
Departament, Organisme o Entitat al qual l'interessat estigui adscrit a prestar els seus
serveis, precisament per evitar que tingui lloc un conflicte d’interès en l’empleat públic, si
es pogués prevaldre’s del seu lloc de treball en l'Administració, en perjudici de l’interès
públic.
Vist que realitzada la deguda ponderació, tenint en compte l’objecte de psicologia, no
s’aprecia conflicte d’interessos entre l’exposada activitat privada i l’activitat pública que
realitza la tècnica de Recursos Humans i Organització, l’objecte de la qual no coincideix
amb el que es realitza en l’activitat privada, atès que versa sobre tasques tècniques en
l’àmbit dels recursos humans i organització, per tant, no entra en conflicte amb l’activitat
privada de psicologia, la impartició de la qual sempre que es realitzi necessàriament fora
de la jornada laboral de l’empleada pública, no s’aprecia que perjudiqui l’activitat
municipal exercida, sense que consegüentment es comprometi la imparcialitat,
independència i el compliment dels deures a càrrec de l’empleada pública, en l’exercici de
les seves funcions.
Vist que l’article 12.2 de la Llei 53/1984, en relació a l’article 329 i 330, del Decret
214/1990, de 30 de juliol, estableix que les activitats privades que corresponguin a llocs
de treball que requereixin la presència efectiva de l'interessat durant un horari igual o
superior a la meitat de la jornada setmanal ordinària de treball en l'Administració, només
podrà autoritzar-se quan l'activitat pública sigui com de prestació a temps parcial. El que,
a sensu contrari vol dir que quan la jornada a l'Ajuntament és la normal a temps complet,
només podria autoritzar-se la compatibilitat si la jornada o horari de l'activitat privada és
inferior a la meitat.
Vist que el lloc de tècnic de Recursos Humans i Organització no percep un complement
específic pel factor d'incompatibilitat conforme l’article 14 de la Llei 21/1987, de 26 de
novembre, d’incompatibilitats del personal al servei de l’Administració de la Generalitat.
Vist que la senyora BBBBB ocupa a l’Ajuntament un lloc de treball que té assignat una
tipologia de jornada de 37,50 hores setmanals, i la dedicació com a psicòloga seria de 4
hores setmanals, i per tant inferior a la meitat de la jornada a l’Ajuntament.
Vist que l’article 11 de la Llei 21/1987, de 26 de novembre, regula l’autorització del
personal inclòs en l'àmbit d'aquesta Llei per a l'exercici d'activitats privades.
Vist l’informe emès per la responsable del departament de Recursos Humans i
Organització.
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa.
En virtut de tot el que s’ha exposat, es proposa, al Ple de la corporació, l’adopció dels
acords següents:
Primer. Autoritzar la senyora BBBBB la compatibilitat de l’activitat privada per compte
d’altre declarada el dia 1 de juliol de 2016 per a la realització de tasques de psicologia,
sempre que la mateixa tingui lloc, necessàriament, fora de la seva jornada de treball com
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a tècnica de recursos humans i organització, i condicionada a l’estricte compliment de les
obligacions següents:
1. En cap cas l’activitat privada no impedirà ni menyscabrà l’estricte compliment dels
deures de la treballadora ni en comprometrà la imparcialitat ni la independència.
2. L’activitat privada no podrà tenir cap relació amb els assumptes que la persona
conegui per raó del càrrec.
3. No es podran desenvolupar activitats privades que es relacionin directament amb
les que desenvolupa el departament, l'organisme, l'entitat o l'empresa pública en
què presta serveis.
4. No poden ésser objecte de compatibilitat les activitats professionals que s'han de
prestar a persones a què hom està obligat a atendre en el desenvolupament del
càrrec públic.
5. Qualsevol canvi en l’objecte de la psicologia, haurà de ser comunicat a aquesta
corporació per la funcionària, als efectes d’analitzar si la mateixa continua sent
compatible amb l’activitat pública realitzada pel mateix.
Segon. Notificar aquest acord a la persona interessada”.
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies. Hi hauria alguna intervenció per part del Grup Popular?
El Sr. Federico de las Heras
Sí, gràcies senyor alcalde. Mira, anem a votar una compatibilitat com s’ha fet tantes altres
vegades aquí dins el consistori. En aquesta hi ha una novetat. La novetat és que dins la
Comissió Informativa es va plantejar un dubte sobre si corresponia o no el tema aquest.
Fruit d’aquest dubte que va plantejar el Partit Socialista, es va demanar un informe al
secretari. Aquest informe del secretari va ser forçat per les firmes dels grups de l’oposició
i, bé, fruit d’aquest informe que no ha esmentat la senyora Folch, fruit d’aquest informe
del secretari després de llegir-lo estimem, des del Grup del Partit Popular, que és correcte
el que és la compatibilitat. Inicialment es va plantejar el dubte davant uns temes tècnics i
com hem llegit al seu informe ens donem per satisfets i pensem que és procedent i que
és correcte. Gràcies
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies. Per part del Govern, senyora Folch, algun comentari a fer?
La Sra. Sílvia Folch
El comentari que volia fer, a part d’agrair el que suposo que serà la votació favorable en
aquest acord, sí que m’agradaria afegir, tal com amb la referència, doncs, que feia el
company del Partit Popular, que no deixa de ser curiós, que no de sobtar, que en aquesta
ocasió i amb aquesta proposta de compatibilitat hagi estat sol·licitat, per una tercera part
dels membres de la corporació a instància del Partit Socialista, un informe complementari
del secretari de la corporació. En el que tres treballadors municipals han demanat la
compatibilitat per treballar per compte d’altri. El darrer justament en el passat mes de
juny.
En aquestes tres ocasions, l’informe de la cap de Recursos Humans ha estat el mateix,
les mateixes consideracions, les mateixes observacions i el mateixa, com deia el senyor
de las Heras, el mateix dubte per temes tècnics, atès que l’informe era el mateix. En totes
elles s’ha autoritzat la compatibilitat i s’ha aprovat per aquest Ple per unanimitat. En el
darrer mandat van ser nou els treballadors municipals que van sol·licitar la seva
compatibilitat, dels quals set també se’ls va autoritzar i novament en els set casos va ser
la mateixa normativa la que es va aplicar.
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Cert és que aquesta darrera vegada, la causa dels dubtes que han tingut lloc i per això
han sol·licitat un nou informe, en aquest cas, doncs, al secretari de la corporació, versava
en aquest cas sobre una treballadora de Recursos Humans. Informe que, torno a dir i a
insistir, que té la mateixa fonamentació jurídica que els altres emesos i sobre els quals
mai hi ha hagut, o crec que sí, que també hi va haver el mateix dubte. Com deia, no deixa
de ser curiós que per aquesta compatibilitat en concret sol·licitada i, cal remarcar, per una
funcionària del departament de Recursos Humans, departament que darrerament ha
estat qüestionat, tampoc entenc el perquè, s’hagi requerit un informe al secretari de la
corporació que conclou que, d’acord a aquest informe fet per la cap de Recursos
Humans, es pot autoritzar la compatibilitat. Jo em pregunto per què en els darrers
informes no s’han vist aquests dubtes tècnics. No obstant això, com deia, agrairé, doncs,
els vots favorables que entenc que també hi haurà en aquesta proposta. Gràcies
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies. Abans de passar a la votació, hi ha alguna intervenció més que es pugui
fer? Senyor de las Heras, té la paraula.
El Sr. Federico de las Heras
Sí, gràcies. És una mica contestant el que està dient la senyora Folch. El tema dels
dubtes tècnics es poden plantejar en aquesta ocasió dins de deu ocasions o es podria
plantejar en vuit anteriors. El tema és que quan es plantegen s’han de contestar i s’han
de resoldre. Davant la negativa que va succeir per part seva a la comissió informativa,
doncs, vam estimar convenient, els grups d’oposició, demanar-la, fent ús de les nostres
facultats i aconseguir d’aquesta forma l’informe del secretari, que ha estat correcte. Això
pot passar en una altra ocasió o pot no passar o pot passar d’aquí a dos anys, jo no ho
sé. Fins ara s’havien aprovat totes, la majoria compatibilitats, que jo recordi, d’una forma
mera de tràmit. En aquesta s’ha plantejat, s’ha de contestar i res més que això. Gràcies
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies. Hi ha alguna altra intervenció? Senyor Màxim Fàbregas.
El Sr. Màxim Fàbregas
Sí, molt breu. Només per dir a la regidora que no vegi fantasmes allà on no hi són. Que,
tal com ha dit el regidor senyor Se las Heras, si vostè hagués acceptat des del primer
moment la demanda verbal que va fer el regidor Socialista no haguéssim tingut la
necessitat de signar una petició escrita d’informe que finalment s’ha hagut de redactar.
Gràcies
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies. Senyora Miras
La Sra. Sandra Miras
Sí, gràcies, per aclarir a la senyor Folch: no és veritat que hagin estat les mateixes
observacions per part de la responsable de Recursos Humans, com vostè ha dit. Perquè
les dues persones que nosaltres vam votar la compatibilitat, nosaltres dues, el dia que les
vam votar, no feien una jornada de 37,5 hores. Hi ha una diferència, per nosaltres molt
important, del que és per l’Ajuntament, una jornada completa a una jornada que no és
completa, això per un costat.
I el tema que ens ocupa, que no ho ha anomenat, quan ho explicava, és un cas de 37,5
hores de jornada completa, els altres dos casos que demanaven compatibilitat i que vam
votar no feien jornada completa.
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També volem dir que pensem que nosaltres podem demanar el que ens sembli, encara
que a vostè li pugui sorprendre, i si ho demanem és perquè podem. Gràcies
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies. Per part de la ponent algun comentari a fer?
La Sra. Sílvia Folch
És natural i obvi que ho puguin demanar, perquè ho han demanat, i evidentment s’ha fet
l’informe. Jo només deia que resultava curiós.
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies. Si els sembla, passem a la votació.
Resultat: Aprovat per majoria absoluta per 16 vots a favor, 2 vots en contra i 2 vots
d’abstenció.
Votació
Els grups municipals d'ERC-AM-MES (6 regidors), CiU (5 regidors), C's (2 regidors),
PSC-CP (2 regidors) i PP (1 regidor) hi voten a favor.
El Grup Municipal de la CUP-PA (2 regidores) hi vota en contra.
El Grup Municipal d’ICV-EUiA-E (2 regidors) s'absté.
9. Resolució al·legacions i aprovació definitiva del Reglament de la segona activitat
de la policia local
La Sra. Sílvia Folch Sánchez presenta aquest punt tot explicant:
Gràcies, senyor alcalde. Al Ple del maig del 2016 es va aprovar inicialment el Reglament
de segona activitat de la Policia Local del Masnou. Aquest reglament ha estat sotmès a
exposició pública per un període de 30 dies hàbils.
El dia 8 de juliol la secció sindical d’UGT-FSP va presentar un escrit d’al·legacions, el
qual versava bàsicament perquè consideren que es tracta d’una negociació incompleta,
atès que opinen que no s’ha negociat per tots els empleats públics de l’Ajuntament i
alhora entenen que l’acord s’ha pres en un annex sectorial de funcionaris de l’Ajuntament
i, per tant, que no n’era correcte l’aprovació.
L’Ajuntament del Masnou ha negociat aquest reglament de segona activitat del col·lectiu
de la Policia Local, atès que és l’únic col·lectiu que actualment i normativament està
regulat i que cal un desenvolupament local. Per tant, entenem que no és incomplet sinó
que s’ha negociat i s’ha redactat, negociat i aprovat, entenc que s’aprovarà definitivament
si prospera la proposta, un reglament d’aquell col·lectiu que en aquest moment
normativament cal el desenvolupament. Per tant, no és incomplet sinó que afecta el
col·lectiu que normativament es pot regular. En segon terme, argumenta, com deia, que
es va negociar en una mesa sectorial de funcionaris. Segons es desprèn de l’informe de
la cap de Recursos Humans, aquesta afirmació és incorrecta i és incorrecta per la
interpretació que es fa dels articles que regulen les meses de funcionaris. Segons es diu
a les al·legacions, la mesa s’ha negociat amb un efecte més sectorial de funcionaris, això
és incorrecte. S’ha negociat a la mesa general, que és la correcta. És una temàtica que
afecta només un col·lectiu, que és de funcionaris, i, per tant, la mesa també és correcta.
Vist que les dues al·legacions que motivaven l’al·legació són desestimades es proposa al
Ple els següents acords:
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La Sra. Sílvia Folch Sánchez llegeix la part resolutiva de la proposta, la qual literalment
diu el següent:
“Vist que el Ple de 19 de maig de 2016 va aprovar inicialment el reglament de segona
activitat de la Policia.
Atès que aquest reglament ha estat sotmès a exposició pública per un termini de 30 dies
hàbils, el qual ha finalitzat el dia 9 de juliol de 2016.
Vist que el dia 8 de juliol de 2016 la secció sindical d’UGT-FSP ha presentat un escrit
d’al·legacions contra l’aprovació inicial del reglament de segona activitat de la policia local
basat en què es tracta d’una negociació incompleta perquè no s’ha negociat per a tots els
empleats de l’Ajuntament i que l’acord s’ha pres per la mesa sectorial de negociació dels
funcionaris de l’Ajuntament del Masnou.
Vist l’informe de Recursos Humans respecte de les al·legacions presentades:
“Antecedents
El Ple del dia 19 d’abril de 2016 va aprovar inicialment el reglament de la segona activitat
de la Policia Local.
L’aprovació inicial es va publicar al Masnou Viu, el Diari Ara, Diari Oficial de la Generalitat
de Catalunya i Butlletí Oficial de la Província, sent aquesta la darrera publicació el dia 2
de juny de 2016.
El termini d’exposició pública ha estat de 30 dies hàbils.
El dia 8 de juliol de 2016 la secció sindical de l’Ajuntament del Masnou de la Federació de
Serveis Públics d’UGT-FSP ha presentat una al·legació contra aquesta aprovació inicial.
L’escrit ha estat presentat en el termini d’exposició pública.
Exposició de fets
L’al·legació que presenta la secció sindical d’UGT-FSP es formula en els termes
següents:
- Es tracta d’una negociació incompleta perquè no s’ha negociat per a tots els empleats
de l’Ajuntament
- L’acord s’ha pres per la mesa sectorial de negociació dels funcionaris de l’Ajuntament
del Masnou.
Cal doncs examinar en primer terme que disposa l’article 45 de l’Acord de Condicions
dels empleats i empleades públiques de l’Ajuntament del Masnou, i aquest expressa el
següent redactat:
“L’empleat o empleada pública podrà passar a realitzar serveis diferents als que li
corresponen, a aquest efecte s’elaborarà un reglament que regularà de forma específica
les condicions d’accés i desenvolupament de la segona activitat,…”
Així doncs, l’article 45 de l’Acord de Condicions estableix un marc ampli i genèric a fi que
reglamentàriament es determinin les condicions que han regular aquesta segona activitat
determinant el personal, departament o col·lectiu que es podria acollir, en complir-se els
requisits legals establerts.
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El capítol 3 de la Llei 16/1991, de 10 de juliol, de les policies locals de Catalunya, (articles
articles 43 i 44) regula la segona activitat de la policia local, si bé s’ha de desenvolupar
reglamentàriament a cada entitat local.
Res impedeix que en un futur es puguin negociar altres reglaments per a la resta de
personal, que actualment no disposen d’una legislació concreta.
En virtut d’aquests dos preceptes l’Ajuntament del Masnou ha negociat un reglament de
segona activitat pel col·lectiu de la policia local del Masnou, donat que és l’únic col·lectiu
del qual normativament està regulat que cal un desenvolupament en l’àmbit local,
En segon lloc, argumenta l’al·legació presentada, que a fi de negociar el Reglament de
Segona Activitat es va constituir una mesa sectorial de funcionaris, i que el resultat
d’aquesta negociació s’havia de sotmetre a l’aprovació de la mesa general de matèries
comunes.
Aquesta afirmació és errònia, donat que la mesa en la que es va negociar el Reglament
de Segona Activitat és la mesa general de negociació del personal funcionari, constituïda
en data del dia 15 de desembre de 2015,
La confusió de la secció sindical d’UGT-FSP radica en la incorrecta interpretació que fa
de l’article 34.3 i 34.4 del TREBEP , al suposar que la mesa general és la que tractarà
condicions que afectin a tots els empleats públics, i que les sectorials són dos, una per
tractar matèries que afectin a funcionaris i l’altre per tractar matèries que afectin al
personal laboral, és a dir, una separació de les meses en funció de la vinculació
administrativa que uneix a l’empleat públic amb l’administració.
L’article 34.3 de TREBEP regula les meses generals de funcionaris públics i diu:
“Son competències pròpies de les meses generals la negociació de les matèries
relacionades amb condicions de treball comuns als funcionaris del seu àmbit”
Mentre que l’article 34.4 del TREBEP, regula les meses sectorials, que serveixen per
negociar condicions específiques d’un col·lectiu determinat per raó de la matèria que es
tracta i diu:
“Depenent de les meses generals de negociació i per acord de les mateixes podran
constituir-se meses sectorials, en atenció a les condicions específiques de treball de les
organitzacions administratives afectades o a les peculiaritats de sectors concrets de
funcionaris públics i al seu número”
I és en l’article 36.3 del TREBEP on es regulen les meses generals de matèries comunes
per al personal funcionari i laboral.
Per tant, les meses de negociació possibles a l’Administració local són:
a) Amb caràcter obligatori, hauran de constituir-se les següents:
1) Una mesa general de negociació a cada una de les entitats locals per a la
negociació de totes aquelles matèries i condicions de treball comunes al personal
funcionari i laboral de l’Administració (art. 36.3 TREBEP).
2) Una mesa general de negociació a cada una de les entitats locals, per a les
matèries relacionades amb condicions de treball comunes als funcionaris del seu
àmbit (arts. 34.1 i 3 TREBEP).
3) Una mesa específica de negociació per al personal laboral, que es produeix en
els termes regulats al TRET.
b) Amb caràcter voluntari, podran constituir-se:
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1) Depenent de la mesa general de negociació dels funcionaris públics de cada
entitat local i per acord d’aquesta, podran constituir-se meses sectorials de
negociació de funcionaris públics, atenent a les condicions específiques de treball
de les organitzacions administratives afectades o a les peculiaritats de sectors
concrets de funcionaris públics i al seu nombre (art. 34.4 TREBEP), per a les
matèries relacionades amb condicions de treball comunes als funcionaris del seu
àmbit (art. 34.3 TREBEP).
2) Hi ha la possibilitat, igualment, de la constitució de meses de negociació de
funcionaris públics en l’àmbit d’una associació de municipis o d’una entitat local
d’àmbit supramunicipal (art. 34.2 TREBEP).
3) Per la resta, encara que el TREBEP no les prevegi explícitament, res no
impedeix que es decideixi, per part de les meses generals de negociació d’una
comunitat autònoma i de les entitats locals d’un determinat àmbit territorial,
constituir meses generals interadministracions.
Per tant, cadascuna de les meses generals podrà crear meses sectorials, a fi de tractar
temes específics, si així ho determina la mesa general corresponent, i és en aquest cas
quan s’han d’elevar a la mesa general corresponent.
A l’Ajuntament del Masnou, després de les darreres eleccions sindicals del mes de maig
de 2015, s’han constituït fins el moment dues meses generals, i cap sectorial:
1) La mesa general de negociació de matèries comunes, constituïda en data del
30 de juny de 2015.
2) La mesa general de negociació del personal funcionari, constituïda en data del
15 de desembre de 2015.
La negociació del reglament de la segona activitat de la policia local s’ha negociat en el sí
de la mesa general de personal funcionari donat que es tracta d’un reglament que afecta
únicament a personal funcionari per tant és la mesa que està legitimada; i aquesta en cap
cas va traslladar la seva negociació a una mesa sectorial.
Tot i així, s’ha de dir que el sindicat UGT-FSP forma part de la mesa general de
negociació de matèries comunes i de la mesa general de negociació de personal
funcionari, i va ser part activa en la negociació del reglament, establint-se en l’acta sisena
i final en la que consta l’aprovació per unanimitat de tots els sindicats, i l’elevació del text
a l’aprovació del Ple.
Estableix l’article 34.7 del TREBEP que ambdues parts estaran obligades a negociar sota
el principi de la bona fe i proporcionar-se mútuament la informació que precisin relativa a
la negociació.
Seria aquí aplicable, per analogia, el que disposa l’article 110.3 de la Llei 30/1992, de 26
de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment
Administratiu Comú, quan disposa que:
“Els vicis i defectes que facin anul·lable un acte no podran ser al·legats per qui els
hagués causat.”
Tenint en compte que en el marc de la negociació, i com s’ha dit, en base al principi de
bona fe de les parts que intervenen els sindicat UGT-FSP hauria d’haver manifestat
aquest vici i no esperar a la seva aprovació per fer-ho després com una al·legació.
Propostes
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Per tot l’exposat es considera que cal desestimar les al·legacions presentades pel
sindicat UGT-FSP donat que per una banda, la mesa on es va negociar el reglament de
la segona activitat de la policia local és la mesa general de negociació del personal
funcionari, la qual està legitimada per a fer-ho en tractar-se d’una matèria que afectava
únicament a funcionaris, concretament a la Policia Local, i que està regulada també per la
Llei 16/1991, de 10 de juliol, de Policies de Catalunya, i per altra banda, res impedeix que
en un futur es puguin negociar altres reglaments per a la resta de personal.
En tractar-se d’un escrit d’al·legacions que ha de resoldre el Ple, es considera que hauria
de presentar-se en la comissió informativa de Serveis Generals amb caràcter d’urgència
donat que el mes d’agost no hi ha Ple i es demoraria la tramitació si es portés al Ple del
mes de setembre.
Aquest és el meu informe, el que sotmeto a qualsevol altre de millor fonamentat en dret.”
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. Desestimar les al·legacions presentades per la secció sindical d’UGT-FSP en
bases a l’informe de Recursos Humans transcrit anteriorment.
Segon. Aprovar definitivament el Reglament de la segona activitat de la Policia Local,
segons el text que s’adjunta com Annex I als presents acords.
Tercer. Notificar els presents acord a la secció sindical d’UGT-FSP.
Quart. Publicar els presents acords i el text íntegre del Reglament de la segona activitat
de la Policia Local en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, i a l’e-tauler de
l’Ajuntament del Masnou; i anunciar en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya la
referència del Butlletí Oficial de la Província de Barcelona en què se n’hagi publicat
integrament el text.
Cinquè. Comunicar el presents acords i el text íntegre del Reglament de la segona
activitat de la Policia Local a l’Administració de l’Estat i de la Generalitat de Catalunya.”
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies, senyora Folch. Hi haurien intervencions? Senyor Suñé, té la paraula.
El Sr. Ernest Suñé
Moltes gràcies, senyor alcalde. Bona nit. No els direm què pensem de la norma, que jo
crec que ja va quedar prou clar al darrer plenari que vam parlar, però sí que els direm que
lamentem que el Govern no hagi acceptat, no accepti la petició d’un sindicat de dur-lo a la
Mesa General, amb independència de l’error sintàctic que hagin comés amb la seva
denominació per disposar la possibilitat d’ampliar aquest dret a la resta de persones
treballadores d’aquest Ajuntament. Per tant, nosaltres l’informem que el nostre vot serà
desfavorable al recurs i d’abstenció al reglament. Gràcies
El Sr. Jaume Oliveras
Una precisió, senyor Suñé. Em sembla que només fem una votació, que seria si es vota a
favor de la proposta que fa el Govern de desestimar l’al·legació, entenc.
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El Sr. Ernest Suñé
Sí, però com que la regidora ha semblat que deia que hi havia, després, l’aprovació
definitiva, nosaltres ja ens vam abstenir i, en tot cas, votarem una vegada i votarem en
contra del recurs. Perfecte
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies. Per part del Grup d’ICV, senyor Màxim Fàbregas.
El Sr. Màxim Fàbregas
Gràcies, senyor alcalde. Bé, nosaltres primer volem denunciar la precipitació del Govern
per resoldre aquest tema. Una precipitació que, com ha passat en altres ocasions i que
hem denunciat també en aquesta mateixa sala, ha fet que la proposta es presentés per
urgència a la Comissió Informativa que l’havia de debatre i que la documentació
corresponent es facilités a l’oposició poques hores abans de la celebració de la reunió.
Creiem que aquest precipitació, a més, és absolutament injustificada; ja que, com va
manifestar la mateixa regidora responsable, el Govern no té constància que hi hagi cap
membre de la Policia Local que hagi manifestat la seva voluntat d’acollir-se de manera
immediata al que es disposa en el Reglament de segona activitat de la Policia Local.
Per altra banda, tot i que l’informe de la responsable de Recursos Humans de
l’Ajuntament aclareix un dels principals motius que incorpora l’al·legació presentada per la
secció sindical d’UGT-FSP, que és el relatiu a les meses de negociació, el mateix informe
no diu res respecte de l’afirmació que s’inclou a l’al·legació segons la qual, en el cas que
el personal funcionari els acords han de ser signats pels presidents de les seccions
sindicals o pels representants legals del sindicat. Per totes aquestes raons els nostre
Grup votarà abstenció a la proposta, però volem dir, per acabar, que compartim la
demanada que s’inclou a l’al·legació que s’iniciï la negociació amb la resta de col·lectius
del personal de l’Ajuntament per a la redacció d’un reglament de segona activitat que
sigui d’aplicació a tots aquells treballadors i treballadores municipals que no pertanyen a
la Policia Local. Gràcies
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies. Per part de la CUP, senyora Miras.
La Sra. Sandra Miras
Gràcies. Nosaltres, ja ho vam dir en un altre ple, i seguim pensant que hi ha personal
amb privilegis. I que l’aprovació de la segona activitat única i exclusivament per a la
Policia podent-ho fer per a tot el personal ens dóna una idea de la seva intenció de tenir
treballadores de primera i treballadores de segona.
Estem parlant d’un col·lectiu, la Policia, que ja considerem que té molt bones condicions
laborals i salarials com per fer aquest greuge comparatiu envers els altres col·lectius, a
més a més aprofitem per exigir que es tracti amb igualtat tot el personal d’aquest
Ajuntament. Gràcies
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies. Per part de Ciutadans, alguna intervenció?
La Sra. Stella Parodi
Sí, nosaltres considerem que les al·legacions no s’ajusten a la realitat del que es va
negociar i, finalment, acordar per unanimitat. I no entenem que es presentin al·legacions
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contra aquest acord sota la premissa que no ha passat per la mesa general, quan segons
tenim entès no és obligat fer-ho. Per tant, nosaltres hi votarem a favor.
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies. Per part de la senyora Folch, alguna intervenció?
La Sra. Sílvia Folch
Sí, bé, m’agradaria explicar-vos una miqueta, perquè s’està parlant d’un reglament de
segona activitat que si pot o no pot ser per a tot el personal de l’Ajuntament del Masnou.
El que nosaltres vam tenir la intenció és de complir amb un mandat que ens havia vingut
de l’anterior legislatura i és un compromís amb els sindicats de negociar un reglament de
segona activitat per a aquell col·lectiu que, normativament, en aquest moment
normativament, tenim l’obligació de tindre’l. I aquest col·lectiu només és el col·lectiu de la
Policia Local. És per això que una de les qüestions que s’han embarcat en aquest mandat
des del Departament de Recursos Humans ha estat la negociació d’aquest reglament que
afecta la Policia Local.
Tal com ja vaig explicar en la seva aprovació inicial, aquest reglament no suposa cap
desigualtat entre treballadors. Què és un reglament de segona activitat? Molt breu. Es
tracta que hi ha certs treballadors d’una naturalesa singular que quan han arribat a una
certa edat puguin passar a una situació de segona activitat, és a dir, que no requereixi la
seva posada a disposició directa davant de certs perills, són policies, i passen a fer certes
activitats no de caràcter residuals però d’un altre tipus d’activitat. Aquestes activitats
també es poden fer dins del cos de la policia com fora de la policia, és a dir, l’únic que
s’està fent és regular una mobilitat, perquè ens entenguem, d’un lloc inicial a un altre lloc.
Aquesta mobilitat, els funcionaris no la tenen i menys a la Policia Local, no tenen la
facultat de fer-la i per això la necessitat de tindre-ho regulat. Altres col·lectius tenen
aquesta possibilitat. Per tant, en cap cas es pot considerar que no hi hagi igualtat de
tracte. Quan un treballador, un administratiu, vol passar a un altre departament, a través
de la mobilitat, no hi ha cap inconvenient de fer-ho, no així en el cos de la Policia Local. El
cos de la Policia Local són agents de l’autoritat i només poden treballar com a agents de
l’autoritat. Aquest reglament, el que els permet és també tenir accés a aquesta segona
via.
Respecte a la mesa amb la qual s’ha negociat, no es tracta d’errors sintàctics, sinó de
quina és la naturalesa de la mesa quan les matèries que anem a negociar afecten
matèries comunes per tots els empleats, es tracten en un tipus de mesa, es diu mesa
general per a matèries comunes. Quan el que vas a negociar afecta només un col·lectiu,
es diu mesa general de funcionaris. Si és l’altre col·lectiu és la mesa general de laborals. I
aquí, a l’Ajuntament de Masnou, en tenim constituïdes en aquests moments dues: la
mesa general de matèries comunes, que afecta a tots per igual, i la mesa general de
funcionaris. I en aquesta mesa, a la mesa general de funcionari,s és on s’ha negociat i,
per tant, no hi ha supeditació a la mesa general de matèries comunes. És que versa
sobre qüestions diferents. Per tant, la mesa és la correcta i s’ha negociat correctament.
I només per una apreciació, perquè potser desconeixen, el sindicat que ha presentat
l’al·legació formava part d’aquesta negociació. Per tant, tampoc ha sigut menystingut, ha
sigut un reglament aprovat per unanimitat de tots els sindicats, per tant aquell que
presenta en aquests moments una al·legació, també hi era present, i hi va votar a favor.
Gràcies
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies. Hi ha alguna intervenció? Molt breument, senyor Màxim Fàbregas.
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El Sr. Màxim Fàbregas
Gràcies, senyor alcalde. Per agrair les explicacions de la regidora, però que no ha dit res
que no coneguéssim. És veritat que la segona activitat per al cas de la Policia Local és
d’obligació normativa, però també és veritat que la norma no impedeix en cap cas que es
redacti un reglament de segona activitat per a la resta de treballadors municipals. I el
Govern ha optat per fer allò que és obligatori i per obviar allò que no és obligatori, però
que és possible. Jo em referiria, per exemple, a altres col·lectius de treballadors
municipals que no estan a la Policia Local, però que sí que tenen unes càrregues de
treball que segurament en funció de l’edat no les poden suportar, per exemple
treballadors de manteniment, monitors de piscina, etc. I no compari la segona activitat
amb la mobilitat interna perquè no té res a veure. La mobilitat interna, a més a més, està
condicionada a l’existència de vacant. I la segona activitat al final seria, una vegada estès
el reglament aprovat, seria un dret. Gràcies
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies. Hi ha alguna intervenció més? Senyora Miras, molt breument si us plau.
La Sra. Sandra Miras
Nosaltres el que demanem és un reglament de segona activitat no només per la Policia
sinó per a tots i totes les treballadores de l’Ajuntament del Masnou. Demanem que s’hi
posin amb aquest aspecte, perquè és una cosa que no només és possible, que ho és,
només s’ha de tenir la voluntat, sinó que a més és molt positiu. Gràcies
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies. Alguna intervenció més? Doncs passem, si els sembla, passem a la
votació.
Resultat: Aprovat per majoria absoluta per 14 vots a favor, 4 vots en contra i 2 vots
d’abstenció.
Votació
Els grups municipals d'ERC-AM-MES (6 regidors), CiU (5 regidors), C's (2 regidors) i PP
(1 regidor) hi voten a favor.
Els grups municipals de la CUP-PA (2 regidores) i PSC-CP (2 regidors) hi vota en contra.
El Grup Municipal d'ICV-EUiA-E (2 regidors) s'absté.
10. Aprovació inicial del projecte d'obres ordinàries per a la millora de
l'accessibilitat del pas soterrat del carrer Brasil
El Sr. Ricard Plana Artús presenta aquest punt tot explicant:
Gràcies, senyor alcalde. Aquest projecte fa referència a la millora de l’accessibilitat del
pas soterrat del carrer Brasil, redactat per l’arquitecte RRRRR, amb un pressupost
d’execució de contracte de 479.727 €, IVA exclòs. El projecte es divideix en quatre fases,
amb la dotació pressupostària d’aquest 2016 es podrà executar la primera fase. S’haurà
de fer un esforç per intentar en els propers anys disposar d’unes quantitats significatives,
que ens permetin concloure l’obra.
La primera fase es concentra en el cantó muntanya pas soterrat i inclou la construcció
d’una nova escala que compleix tots els paràmetres d’accessibilitat i l’obra civil
necessària per a la col·locació de l’ascensor. En paral·lel, s’està treballant amb les
empreses subministradores de gas i de telefonia per tal de modificar els serveis de la
zona afectats. Dit això i vist l’informe favorable de l’arquitecte municipal, informe jurídic de
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la tècnica gestió i el dictamen favorable de la comissió informativa, es proposa l’adopció
dels següents acords:
El Sr. Ricard Plana Artús llegeix la part resolutiva de la proposta, la qual literalment diu el
següent:
“Vist el projecte d’obres ordinàries per la millora de l’accessibilitat del pas soterrat del
carrer Brasil, redactat per l’arquitecte RRRRR, amb un pressupost d’execució per
contracte de 479.727,32 €, IVA exclòs.
Vist l’informe favorable de l’arquitecta municipal emès en data 17 de febrer de 2016, en el
que es constata que per l’aprovació definitiva del projecte és necessari recaptar els
informes preceptius dels organismes, Adif, Demarcació de Costes de l’Estat, Serveis
Territorial de Carreteres i Consell Comarcal del Maresme.
Vist l’informe jurídic emès amb data 4 de juliol de 2016 per la tècnica de gestió de l’Àrea
de Territori del qual es desprèn que l’aprovació del projecte esmentat és competència del
Ple, d’acord amb el que estableix l’article 22.2 ñ) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora
de les Bases de Règim Local, el qual atribueix la competència del Ple per a l’aprovació
d’aquells projectes no previstos en els pressupostos.
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa.
En virtut de tot el que s’ha exposat, es proposa, al Ple de la corporació, l’adopció dels
acords següents:
Primer. Aprovar inicialment el projecte d’obres ordinàries per la millora de l’accessibilitat
del pas soterrat del carrer Brasil, redactat per l’arquitecte RRRRR, amb un pressupost
d’execució per contracte de 479.727,32 €, IVA exclòs.
Segon. Sotmetre el projecte esmentat a informació pública pel termini de trenta dies,
conforme al que estableix l’article 235.2 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, i l’article 37
del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i
serveis dels ens locals.
Tercer. Considerar-lo aprovat definitivament a tots els efectes, en el supòsit que no s’hi
presentin reclamacions de cap tipus durant el període d’informació pública esmentat”.
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies, senyor Plana. Hi hauria alguna intervenció? Senyor de las Heras, té la
paraula.
El Sr. Federico de las Heras
Gràcies, senyor alcalde. Bé, nosaltres, com és evident, estem a favor de les millores
urbanístiques al Masnou i de millorar els passos soterranis, sobretot aquests que són tan
antics, estrets i mal fets, doncs mica en mica és un tema que hem d’anar aconseguint.
Són molt costosos, no sé si aquesta obra se’n va, amb IVA inclòs, a prop dels 600.000 €
llargs i és una de les quatre fases. Això vol dir que tots ho haurem que pagar. Dit això,
voldríem fer una pregunta al regidor. Després de la intervenció que hem sentit del senyor
SSSSS per mirar d’avenir-se amb els veïns per fer més còmode el que és el seu entorn,
els seus habitatges. L’aprovació aquesta inicial els pot afectar, pot afectar alguna
negociació posterior o si les condicionaria o no? M’explico? És a dir, si tirem això
endavant el que s’ha parlat abans amb el senyor SSSSS, que és un tema entenc que
estaria obert a parlar amb els veïns, ja no es podria fer o es podria fer malgrat que
aprovem això aquí. És una pregunta que li faig directament, perquè si no fos el cas li diria:
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potser ajornem aquesta decisió fins que s’acabi de parlar amb tots els veïns o si em diu
no, aquesta decisió no afectaria negociacions posteriors, i mirar de fer-ho, doncs, amb el
major consens possible del barri, doncs estaríem d’acord a tirar-ho endavant.
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies. Continuaríem amb les intervencions. Per part del Grup Socialista, senyor
Suñé.
El Sr. Ernest Suñé
Moltes gràcies, senyor alcalde. Aquest projecte és un dels que van ser decisius perquè el
grup Socialista donés suport el pressupost vigent, tal com consta en el document que
vam signar amb el Govern quan encara no eren dolents del tot, si ho recorden.
Respecte a la proposta presentada, faríem diverses observacions. La primera, remarcar
el temps que aquest projecte ha estat en algun calaix. En aquest sentit, vull destacar que
tant els documents topogràfics i geotècnics són els que va encarregar l’any 2008 quan
formàvem part del Govern altres grups que hi ha en aquest consistori. O que, per
exemple, a les fotografies de la memòria fotogràfica del carrer Brasil siguin tant antigues
que no hi hagi els contenidors soterrats sinó que encara estiguin els de superfície.
La segona, referida als plànols dels servei, és un dubte que volem fer extensiu al regidor
que, tot i que desconeixem si és una pràctica habitual, exceptuant el del clavegueram, la
resta o bé són orientatius o mantenen una validesa aproximada de tres mesos, el que ens
genera dubtes respecte als problemes que puguin sorgir durant les obres o el risc que en
encetar-les estiguin ja caducats i ens agradaria, doncs, que ens fes una explicació.
I la tercera, ja més anecdòtica, i és que el plec de condicions tècniques particulars està
muntat al revés, en ordre invers i, per tant, comença per la darrera pàgina.
Esperem que puguin solucionar els aspectes que hem destacat a la nostra intervenció,
que en tot cas no varien el nostre posicionament favorable a la proposta presentada pel
Govern.
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies. Per part d’ICV, senyor Màxim Fàbregas.
El Sr. Màxim Fàbregas
Gràcies, senyor alcalde. Bé, el nostre Grup també es felicita, com fa el Grup Socialista,
perquè, finalment, la reforma del pas soterrat del carrer Brasil hagi estat descongelada
pel Govern; però, a diferència del que ells han manifestat, el nostre vot serà el
d’abstenció. Les principals raons que justifiquen la nostra abstenció són dues:
La primera és que no compartim el projecte en la seva totalitat. Per al nostre Grup, la
instal·lació d’un ascensor no és, ni de lluny, la millor solució als problemes d’accessibilitat
del pas actual. Creiem que l’experiència que hem acumulat des de l’existència de
l’ascensor instal·lat a la plaça de la Llibertat que, bàsicament per actuacions incíviques,
ha estat fora de funcionament molts i molts dies i que ha suposat importants despeses en
reparacions per a l’Ajuntament, ens hauria de servir per descartar l’ascensor i optar per
les rampes a banda i banda del pas.
La segona raó està motivada pel fet que en el projecte, tal com ha llegit el regidor, es
preveu la realització de totes les obres en quatre fases. Nosaltres no compartim aquesta
opció. Per al nostre Grup, el projecte s’ha de fer en una única fase i les raons són fàcils
d’entendre:
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La primera és una raó temporal: en primer lloc, si l’adequació del pas es fa en una sola
fase, els veïns i veïnes de la zona podran gaudir del nou pas en la temporada de platja de
l’any vinent. Però si, finalment, el projecte es desenvolupa en quatre fases, el pas no
podrà ser utilitzat a ple rendiment abans de l’estiu de 2019.
La segona és una raó tècnica i econòmica. Si, a diferència del que preveu el projecte,
l’obra es realitza en una sola fase, les seves característiques i el seu import podran
permetre que les empreses que es presentin tinguin una major solvència tècnica i
econòmica que les que ho farien en el cas que l’obra es faci en quatre fases, la qual cosa
revertirà en qualitat dels acabats i també en la reducció de terminis.
Per altra banda, també, si l’obra es realitza en una única fase, és segur que
s’aconseguiran millors ofertes econòmiques, amb reduccions en l’import final superiors a
les que es produiran si l’obra es fa en quatre fases. Per aquestes dues raons, nosaltres
ens abstindrem en la votació, però estaríem disposats a replantejar-nos el nostre vot i, tot
i no compartir la proposta de l’ascensor, si el Govern es comprometés a realitzar l’obra en
una sola fase, votaríem a favor de la proposta. Gràcies
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies. Per part de la CUP hi ha alguna intervenció?
La Sra. Sandra Miras
Nosaltres avancem que hi votarem a favor, però sí que volíem fer alguna apreciació al
regidor. Nosaltres pensem que cal que aquest pas estigui condicionat perquè no hi hagi
punts morts, que tinguin la màxima il·luminació possible, que estigui pensat en clau de
gènere, que no hi hagi racons mal il·luminats, que sigui segur pel que es refereix a
seguretat ciutadana, diguéssim, que tingui potser petits miralls i coses que no faci el seu
pas perillós, ja que el fem de nou i que és una cosa nova, que la fem pensant en aquests
detalls. Gràcies
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies. Per part de Ciutadans?
La Sra. Stella Parodi
Sí, gràcies. Sí, nosaltres sabem que és una obra necessària per la mobilitat del barri, si
més no també tenim dubtes sobre la instal·lació de l’ascensor, més que res pel que ha dit
el company Màxim, després de tenir l’experiència de la plaça Llibertat en què crec que
està més aturat que funcionant.,Però després de sentir la intervenció del senyor SSSSS
demanaríem que es valorés tècnicament la seva proposta, perquè sembla que es dóna
una solució de mobilitat, però potser es pot produir una altra problemàtica de mobilitat. I
nosaltres ens abstindrem per veure com es resol el que ell ha demanat. Gràcies
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies. Per part del senyor Plana.
El Sr. Ricard Plana
A veure, anem per ordre. Preguntaven si es podrà canviar. Sí, jo he fet referència al que
ells proposen, entenc que és una modificació no substancial. Si consideréssim que és un
modificació substancial, evidentment, s’hauria de fer la modificació per part dels tècnics,
tornar-se a l’aprovació i tal. Entenem que és una modificació no substancial, perquè ells,
per entendre’ns, s’estan referint als tres o quatre últims esglaons del tram i l’únic que
proposa és que en lloc que surtin en una direcció surtin amb una direcció a 90 graus. No
canvia el 99 % de l’obra a desenvolupar. Llavors, el que nosaltres hem agafat el
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compromís amb ells és que quan l’obra es posi en marxa i, per tant, hi hagi un director
d’obra, els serveis tècnics, el tècnic corresponent del nostre departament es dirigirà o
parlarà amb el director de l’obra per fer-li arribar aquest suggeriment i entenem que és
una modificació substancial i, si no hi ha una pega que ara en aquest moment se’ns
escapa a tots i que sembla que no, doncs això, jo el compromís que vaig dir és que ho
traslladaríem perquè s’executés així. O sigui que entenc que l’aprovació d’això en cap cas
invalida la possibilitat sinó que l’admet, tranquil·lament, o almenys així ho entenc jo i els
tècnics del departament.
Hem començat dient que és un projecte que es va redactar fa molt temps. Efectivament,
jo no hi era, precisament, però sí és de fa molt temps, crec, i després contestaré una
mica, no sé si contesto alhora, el problema que entenc jo que teníem amb aquest
projecte, des que es va redactar, no és la voluntat de no fer-lo, perquè tots, jo crec que
estem d’acord que es necessitava, sinó que hi havia, entre les moltes necessitats que
tenim al Masnou, per tant d’anar posant diners i l’import d’aquest projecte, que era molt
elevat, sempre d’alguna manera per què es quedava al calaix? Perquè mai hi havia els
diners suficients per executar-lo. Crec que fins i tot en l’últim any del mandat anterior, crec
que es va aprovar, hi ha una partida que, si no recordo malament era de 150.000 €, que
nosaltres vam incrementar en aquest 2016 fins als 212, si no m’equivoco, per intentar fer
la primera fase. I una mica al final d’agost, allò que diuen que “los mejores enemigos lo
bueno...”, dir, si seguim esperant a tenir tots els diners, que mentrestant els tindríem
guardats aquí fins a poder fer tota l’obra de cop, bé, mentrestant la gent d’això no en fa
res. Algú també em va preguntar de què ens servirà tenir una part feta i l’altra no feta? I jo
sempre dic, bé, doncs, que si has de baixar amb el cotxet, ara has de pujar amb el cotxet
diguem per unes escales i després baixar-los per l’altre i d’aquesta manera almenys
podrem dir la meitat de la feina ja la tindràs feta. Crec que és la nostra voluntat, i quan dic
la nostra voluntat, del Govern, i probablement la de tots, a veure, jo així he fet referència
a veure si l’any vinent, en funció dels pressupostos, poguéssim ja tenir la partida suficient,
no per fer la segona, sinó per fer la segona, la tercera i la quarta. I així jo crec que seria la
voluntat de tots; però, bé, m’avanço, diguem, i expresso simplement una voluntat que
després s’haurà de recollir en el seu moment.
Crec, una mica, que amb això també he contestat la pregunta sobre les quatre fases o
una fase, és a dir, és purament un tema estratègic. A mi m’agradaria també, amb els
diners que tenim ara ja, fer totes les fases senceres, crec que tots seríem més feliços,
però és que no tenim més diners i el pressupost és el que és i crec que amb això ens
posem en marxa i solucionem ja la meitat del problema, que és un dels accessos.
Tema d’il·luminació i seguretat, ho recullo, ho considerarem. Però, en tot cas, és prendre
nota per, en tot cas, per tornar, diguem, a aixecar el projecte i estar segurs.
Tema de l’ascensor que també ha sortit, bé, el problema, tots ho sabem, el problema de
les rampes, de fet aquí el projecte recull que el cantó mar, on tenim més espai, pugui
haver-hi una rampa, però al cantó muntanya que, per entendre’ns, és el cantó Masnou,
és molt difícil. No només pel tema pressupostari, que jo crec que no seria el més
important, sinó perquè les rampes necessiten una quantitat d’espai que no només el
trauríem de les persones sinó que, a més, afecta una quantitat de serveis perquè la
rampa, diguem, s’allarga durant molt espai, clavegueres, instal·lacions, subministraments,
que fa molt difícil i entenc que la solució a la majoria dels passos anirà sent, en aquests i
en altres que s’hagin d’habilitar, és sempre cantó muntanya tenir l’ascensor i cantó mar
tenir la rampa. Potser en algun cas es podrà solucionar, però vistes les disponibilitats
d’espai que tenim, dubto que tècnicament podem trobar una altra solució que aquesta.
El tema de les companyies, és evident el que hem dit abans. És un projecte que portava
molt de temps fet i que la documentació, perquè l’únic que hem fet nosaltres ara és
agafar el projecte, que evidentment ja estava encarregat, i el que hem fet és fer les
modificacions per dividir-lo en fases, és el canvi que hem fet. El document, creiem que no
era necessari tornar-lo a refer tot, per un tema d’estalvi de diners, com sempre. És veritat
que les companyies, els plànols que s’incorporen aquí són els que el mateix redactor del
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projecte demana a les companyies, que es curen amb salut dient, això val per tres mesos
i després no valdrà més, però segons els tècnics de la casa, no hi ha hagut canvis en
aquests, crec que estem parlant del 2011 que es va redactar, en aquests últims cinc anys
no hi ha hagut canvis en les instal·lacions. Tot i així, crec que abans de l’explicació ja he
dit que estàvem parlant amb dues, és la companyia del gas i la de telefonia, que són els
dos serveis que sabem que estan allà i que estan detectats i que són els que al 2011 ja
estaven detectats. Crec que amb això ho he contestat tot.
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies, senyor Plana. Si els sembla passaríem a la votació.
Resultat: Aprovat per majoria absoluta per 16 vots a favor i 4 vots d’abstenció.
Votació
Els grups municipals d'ERC-AM-MES (6 regidors), CiU (5 regidors), CUP-PA (2
regidores), PSC-CP (2 regidors) i PP (1 regidor) hi voten a favor.
Els grups municipals de C's (2 regidors) i ICV-EUiA-E (2 regidors) s'abstenen.
11. Aprovar la liquidació provisional de l'expedient de reversió del servei de
transport públic urbà del municipi del Masnou
El Sr. Joaquim Fàbregas Sagué presenta aquest punt tot explicant:
Gràcies alcalde. Faré un resum perquè la proposta és súper llarga. Llavors, vull comentar
que, el dia 24 de setembre de 2015, aquesta corporació al Ple va aprovar la incoació a
l’expedient de redacció del contracte de servei de transport públic urbà del municipi del
Masnou.
Al maig l’enginyera municipal va emetre un informe en el qual informava sobre els tres
vehicles que formaven part del servei de transport públic urbà del Masnou. La tècnica de
mobilitat també ha emès un informe en el qual hi ha com dues parts, una que parla dels
nombrosos antecedents des de l’inici d’això, que va ser l’aprovació al desembre del 2015
en aquest plenari, però també es remet a altres antecedents anteriors, i una segona part
en la qual hi ha la proposta de liquidació econòmica del contracte, en la qual hi ha
diversos conceptes. Alguns dels quals, per dir-ho d’alguna manera, l’Ajuntament li deu a
l’antic concessionari i altres conceptes és el concessionari que li deu a l’Ajuntament.
Aquests conceptes els poso en una balança i al final hi ha una xifra que surt, no?
comentaré breument aquests conceptes.
El primer concepte és el tema de la valoració econòmica del condicionament o de la
posada a punt dels vehicles adscrits al servei. Tenim tres vehicles, un dels quals està en
perfectes condicions, que és IVECO; un altre és el Volvo, que per la seva antiguitat, tots
els indicadors indiquen que és un vehicle que val més desballestar i després hi ha el
MAN, que és el més modern, en el qual hi ha una reparació que hauria d’haver fet
l’anterior concessionari. Com que no l’hem fet, el que hem fet és valorar el cost d’aquesta
reparació, que està valorada en 5.000 €, i en aquest cas seria una cosa que, diguem-ne,
en certa manera el concessionari deuria a l’Ajuntament, perquè no ha posat en
funcionament o no ha reparat aquesta anomalia que tenia el vehicle.
El segon concepte és, durant l’any 2015, fins que no vam aprovar el preu per kilòmetre
útil del 2015, vam estar aplicant el del 2014. El preu del kilòmetre útil del 2014 era de 4,06
€, el del 2015 era més barat, era 3,69 €. Hi ha una diferència aquí que està valorada en
2.244 €, de manera que, durant els quatre primers mesos de l’any del 2015, l’Ajuntament
li va pagar de més i ara el que fem és intentar recuperar aquests diners.
Després, hi ha un concepte que és a favor de l’operador. Dels tres vehicles que hi havia,
dos estaven inclosos dins el compte d’explotació i un tercer no; llavors, anualment
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l’Ajuntament li liquidava en concepte d’immobilització del vehicle que incloïa
l’assegurança i altres petites reparacions. En aquest cas, són uns 10.000 € corresponents
entre l’any 2014 i 2015.
El següent concepte seria el vehicle MAN, que és el més modern que tenim quan va
acabar el contracte, que era el 28 de desembre del 2015, encara li quedava liquidar la
cancel·lació del rènting amb el banc. Aquesta cancel·lació és un concepte que nosaltres
hauríem d’abonar a l’antic operador i que puja de l’ordre de 6.700 €.
Després, hi ha també un concepte que és la recaptació del bitlletatge integrat, entre l’1 i el
28 de desembre la va cobrar l’operador, quan l’ATM l’hagués hagut d’ingressar
directament a l’Ajuntament i, per tant, aquí hi ha un import, que és de l’ordre d’uns 4.000
€, que serien a favor de l’Ajuntament.
Finalment, hi ha el tema d’un que té un pes important que és que com que l’operador en
finalitzar el contracte no ha retornat els vehicles a l’Ajuntament, doncs l’Ajuntament està
abraçant el servei amb un vehicle llogat que posa l’empresa que està actualment prestant
el servei. A raó més o menys de 1.333 € al mes. És clar, aquí estem liquidant fins al 31 de
juliol. Finalment, hi ha uns conceptes que són menors, diguem-ne, que és el concepte de
les inspeccions, les revisions que s’han fet per part dels mecànics de les empreses mares
dels vehicles i que puja de l’ordre de 700 €. Bé, si posem aquests conceptes en una
balança podem dir que el balanç final és a favor de l’Ajuntament per uns 5.000 €. Llavors,
dit això i explicat això, passaré, si us sembla, a llegir els acords.
El Sr. Joaquim Fàbregas Sagué llegeix la part resolutiva de la proposta, la qual literalment
diu el següent:
“Vist l’acord del Ple de l’Ajuntament del Masnou de data 24 de setembre de 2015
acordant la incoació de l’expedient de reversió del contracte de servei de transport públic
urbà del municipi del Masnou.
Atès que, en compliment del referit acord, en data 12 de maig de 2016 l’Enginyera
Municipal va emetre l’informe tècnic en el qual manifesta literalment el següent:
“Que revisada la documentació de referència es conclou el seguent: Vehicle IVECO:
S’informa favorablement la documentació presentada pel senyor TTTTT, per tant, es
considera que l’Ajuntament pot recuperar el vehicle.
Vehicle VOLVO: Vist l’informe de taxació emès per l’enginyer industrial HHHHH, on es
valora el vehicle amb 6.637 €, inferior al cost de reparació de la caixa de canvis, el qual
ascendeix a 13.005 € + IVA, segons el pressupost ofert per Tallers Maristany, S.L
s’observa que la reparació del vehicle no és econòmicament favorable per l’Ajuntament.
Vehicle MAN: Tal i com es va informar el passat 31 de març de 2016, Man Truck & Bus
Iberia, S.A. unipersonal ens va fer arribar un pressupost per reparar les anomalies
detectades, el qual ascendeix a 5.533,10 € IVA exclòs.”
Vist l’informe emès en data 1 de juliol de 2016 per la tècnica de Mobilitat de l’Ajuntament
en el qual es manifesta textualment el següent:
“Antecedents
1. L’empresa Transports Urbans del Masnou, SL (en endavant TUM SL), representada
pel Sr. TTTTT com a administrador de TUM SL, va ser concessionària del servei públic
de transport urbà del Masnou des de l’any 1998 fins el dia 28 de desembre de 2015,
segons conveni signat entre l’Ajuntament del Masnou i TUM SL el dia 29 de setembre
de 1998 (tot i que el servei es venia prestant per la família TTTTT des de l’any 1965).
2. Per acord del Ple de l’Ajuntament del Masnou de data 20 de desembre de 2007 es va
aprovar la minuta del conveni pel qual es modificava la concessió de servei públic de
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transport urbà. Aquest acord va ser signat per ambdues parts en data 30 de novembre
de 2007.
3. L’apartat sisè de l’esmentat conveni signat el 29 de setembre de 1998 establia la
durada del servei fins el 28 de desembre de 2015.
4. L’apartat quinzè, de l’esmentat conveni, establia que els béns i elements afectats al
servei de transport urbà necessaris per a la prestació del servei i objecte d’amortització
durant el termini de la concessió revertiran a l’acabament d’aquest servei a
l’Ajuntament del Masnou.
5. El Ple en data 24 de setembre de 2015 va aprovar la incoació de l’expedient de
reversió del servei de transport públic urbà del municipi del Masnou, es va designar a
la enginyera municipal, com a tècnica municipal, per a que s’encarregués de la
vigilància i el manteniment dels béns i elements afectats al servei de transport públic
urbà.
Així mateix es va concedir als qui resultin interessats en el procediment, un termini
d’audiència de quinze dies hàbils, durant el qual podrien efectuar les al·legacions que
estimessin del seu interès. Acord que es va notificar al concessionari TUM SL en data
1 d’octubre de 2015.
6. En compliment de l’acord esmentat i segons el que estableix el pacte quinzè, de la
minuta del conveni, es va notificar en data 28 d’octubre de 2015 a l’empresa TUM, SL
que durant la setmana del 2 al 8 de novembre de 2015 es procediria a fer la revisió per
part dels serveis tècnics dels vehicles que presten el servei de transport urbà al
Masnou.
Aquestes revisions eren imprescindibles per poder portar a terme l’expedient de
reversió del servei i s’havien de realitzar en el serveis oficial de cada marca, per la qual
cosa era necessari que TUM,SL portes els vehicles adscrits a la concessió als tallers
oficials que es van relacionar.
7. En data 28 d’octubre de 2015 en compliment de l’acord esmentat es va requerir a
TUM, SL perquè en un termini de 10 dies hàbils presentés la següent documentació:
- Certificat de l’entitat bancària on es faci constar el capital pendent de cancel·lació
del Pla d’amortitzacions del préstec del vehicle MAN amb matrícula 2572 GLV a
data 28 de desembre de 2015.
- Certificat entitat bancària on es faci constar que el capital del préstec d’amortització
del sistema de billetatge i integració ha estat amortitzat i en quina data.
- Documents TC1, TC2 corresponents als mesos de gener a setembre de 2015, i la
relació de baixes, en cas que hagin estat produïdes durant aquest darrer mes de
setembre de 2015, amb indicació de nom, categoria professional i data de baixa de
l’empresa.
- Fotocòpia dels justificant de pagament de la inspecció periòdica obligatòria del
vehicle micro bus IVECO amb matricula 9768 FPJ per els exercicis 2014 i 2015.
- Les fitxes tècniques dels vehicles que es van relacionar.
8. En data 15 de desembre de 2015 per decret núm. 2047 d’ordre d’execució, notificat 16
de desembre de 2015 a l’empresa TUM, SL, perquè es dugués a terme les actuacions
incloses a l’expedient de reversió del servei d’autobús urbà tals com el trasllat dels
vehicles per a la revisió i el lliurament de la documentació pertinent.
9. En data 28 de desembre de 2015 va tenir entrada en el registre general de
l’Ajuntament l’escrit d’al·legacions, al decret d’ordre d’execució esmentat, presentat pel
senyor TTTTT, en representació de l’empresa Transports Urbans del Masnou, SL en el
qual es manifestava, en resum, el següent:
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El certificat sobre el capital pendent de cancel·lació del préstec del vehicle MAN ja
es va aportar en el seu dia a l’Oficina de Mobilitat, i que ja es va fer el corresponent
càlcul de l’import a liquidar en data 28 de desembre de 2015. Adjuntant en aquest
escrit el corresponent certificat del banc de Sabadell emès el 22 de desembre de
2015.
Els documents corresponents TC1 i TC2, ja es van fer arribar a l’Oficina de Mobilitat
via telemàtica en data 17 de desembre de 2015.
En relació a les fitxes tècniques, els permisos de circulació i les corresponents
Inspeccions tècniques dels vehicles aporta fotocòpia de les mateixes.
Els vehicles no els ha portat als tallers oficials perquè han passat les corresponents
ITV’s i el vehicle VOLVO es troba als tallers Maristany de Badalona, pendent de
reparació, a determinar per l’Ajuntament.

10. En data 8 de febrer de 2016, la mercantil TUM, SL va presentar un segon document
d’al·legacions, aportant documentació en relació a l’estat general dels vehicles emesa
pels talleres oficials.
11. Tenint coneixement l’Ajuntament que el concessionari havia posat a la venda els
vehicles adscrits al servei de transport urbà, mitjançant escrit de data 21 de gener de
2016, es va comunicar a TUM,SL que no podia procedir a la venda d’uns béns de
titularitat municipal, advertint-la de les conseqüències a nivell penal que aquesta
actuació podria comportar.
12. En data 18 de febrer de 2016 per decret núm. 277 es van resoldre les al·legacions
presentades pel concessionari i se li va requerir perquè realitzés les actuacions
següents:
a) Presentació del certificat de l’entitat bancària on es fes constar que el capital
del préstec d’amortització del sistema de billetatge i integració havia estat
amortitzat i en quina data.
b) El trasllat dels vehicles que presten el servei de transport urbà al Masnou als
tallers dels respectius serveis tècnics oficials a fi de realitzar una revisió dels
mateixos: el vehicle IVECO A65C18 WING amb matrícula 9768 FPJ, el
vehicle MAN 12220HCL amb matrícula 2572 GLV i el vehicle VOLVO B6
amb matricula B-6801-VG.
Amb l’advertiment a l’interessat que, en cas de no donar compliment en el
termini concedit al requeriment de trasllat dels vehicles als tallers dels
respectius serveis oficials, l’Ajuntament ordenaria l’execució subsidiària
d’aquestes actuacions essent a càrrec de l’interessat totes les despeses que
això comportés, d’acord amb l’article 96 la Llei 30/1992, de 26 de novembre,
de Règim jurídic de les administracions públiques i del Procediment
administratiu comú. Així mateix es va comunicar a l’empresa TUM,SL que
s’iniciaria el corresponent expedient per determinar els danys i perjudicis que
aquesta actuació causés a l’Ajuntament.
13. En data 1 de març de 2016 va tenir entrada en el registre general de l’Ajuntament
l’escrit de TUM,SL on es feia constar que el capital del préstec d’amortització del
sistema de billetatge i integració havia estat amortitzat en data 10 d’abril de 2015.
14. En data 9 de març de 2016 TUM,SL va presentar escrit de resposta al darrer
requeriment efectuat per l’Ajuntament adjuntant els certificats d’inspecció del vehicle
IVECO.
15. A sol·licitud de l’Ajuntament, l’empresa Man Truck & Bus Iberia, S.A. unipersonal, en
data 30 de març de 2016 va fer arribar, via correu electrònic, un pressupost del cost de
les reparacions que calia realitzar en el vehicle MAN.
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16. A la vista de la documentació aportada pel concessionari en data 31 de març de 2016
l’enginyera municipal va emetre l’informe tècnic en el qual manifestava el següent:
“Vehicle IVECO: Seria necessari que l’informe del taller especifiqués en quin moment
(%) cal substituir els frens i els pneumàtics, tenint en compte que es tracta d’un vehicle
de transport públic.
Vehicle VOLVO: En aquests moments l’Ajuntament està buscant taxador per decidir si
reparar la caixa de canvis o desballestar el vehicle.
Vehicle MAN: Man Truck & Bus Iberia, S.A. unipersonal ens ha fet arribar un
pressupost per reparar les anomalies detectades, el qual ascendeix a 5.533,10 € IVA
exclòs (s’adjunta).
En conclusió, seria necessari requerir a Transports Urbans del Masnou, S.L perquè
ens aportés l’informe del taller complementat en el sentit indicat.”
17. De conformitat amb el contingut del referit informe tècnic, per Decret núm. 598, de data
6 d’abril de 2016, es va requerir a l’empresa concessionària perquè, en relació al
vehicle IVECO, aportés en el termini de deu dies l’informe del servei tècnic en el qual
s’especifiqués en quin moment (%) calia substituir els frens i els pneumàtics, tenint en
compte que es tracta d’un vehicle de transport públic, amb l’advertiment que en cas
d’incompliment de l’ordre dictada, l’Ajuntament procediria a l’execució subsidiària de la
mateixa, essent a càrrec de TUM, SL totes les despeses que es derivessin d’aquest
incompliment.
Així mateix, es va manifestar a la referida empresa que, si no realitzava en tots els
vehicles adscrits al servei de transport urbà del Masnou, les reparacions que
constaven en els informes emesos pels tallers del servei oficial de cadascuna de les
marques, l’import d’aquestes reparacions computarien com a despesa corrent en la
liquidació del contracte.
I finalment, es comunicava a l’empresa TUM, SL que s’iniciava el corresponent
expedient per determinar els danys i perjudicis que la seva actuació estava causant a
l’Ajuntament.
18. En data 13 d’abril de 2016 va tenir entrada en el registre general de l’Ajuntament
l’escrit de TUM,SL donant resposta al requeriment d’anterior referència relatiu al
moment (%) de la substitució dels frens en el qual al·legava que manifestava que
donat que els vehicles disposaven d’un sistema d’alerta de necessitat de substitució
dels frens, entenia que no calia aportar l’informe requerit.
19. A la vista del referit escrit, en data 19 d’abril de 2016 l’Enginyera Municipal va emetre
l’informe tècnic en el qual es reafirmava en el contingut del seu informe emès en data
31 de març de 2016.
20. En data 21 d’abril de 2016 va tenir entrada en el registre general de l’Ajuntament un
nou escrit de TUM,SL de resposta al darrer requeriment efectuat per l’Ajuntament
adjuntant la normativa que preveu les exigències de manteniment dels pneumàtics
dels vehicles, i manifestava que, segons el seu parer, aquesta normativa no feia
referència a percentatges, sinó a mínims a la banda de rodadura, complint el vehicle
IVECO aquest requisit.
21. Finalment, en data 29 d’abril de 2016 va tenir entrada en el registre general de
l’Ajuntament l’escrit de TUM,SL presentant el certificat de Tallers Maristany, taller
oficial d’IVECO, on s’especificava en quin moment (%) calia substituir els frens i els
pneumàtics d’aquest vehicle.
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22. En data 6 de maig de 2016 va tenir entra en el Registre General de l’Ajuntament
l’informe de taxació del vehicle VOLVO B6, efectuat per l’empresa PERITOS Y
TASADORES, en el qual s’establia que el valor del referit vehicle ascendia a l’import
de 6.637 euros.
23. A la vista de tota la documentació tècnica recaptada i que obra en l’expedient, en data
12 de maig de 2016 l’enginyera municipal va emetre l’informe tècnic en el qual
concloïa el següent:
“Vehicle IVECO: S’informa favorablement la documentació presentada pel senyor
TTTTT, per tant, es considera que l’Ajuntament pot recuperar el vehicle.
Vehicle VOLVO: Vist l’informe de taxació emès per l’enginyer industrial HHHHH, on es
valora el vehicle amb 6.637 €, inferior al cost de reparació de la caixa de canvis, el
qual ascendeix a 13.005 € + IVA, segons el pressupost ofert per Tallers Maristany, S.L
s’observa que la reparació del vehicle no és econòmicament favorable per
l’Ajuntament.
Vehicle MAN: Tal i com es va informar el passat 31 de març de 2016, Man Truck &
Bus Iberia, S.A. unipersonal ens va fer arribar un pressupost per reparar les anomalies
detectades, el qual ascendeix a 5.533,10 € IVA exclòs.”
24. En data 24 de maig de 2016 l’Ajuntament del Masnou va reiterar al concessionari
l’escrit tramès en data 21 de gener de 2016 en relació a les conseqüències que podria
tenir la venda dels vehicles afectes al servei de transport públic, atès que l’Ajuntament
novament va tenir coneixement d’anuncis de venda d’un dels vehicles.
Consideracions
En base als anteriors antecedents es realitza la proposta de liquidació econòmica del
contracte en el marc d’aquest expedient de reversió:
1.- LIQUIDACIÓ CONTRACTE
1.1.- Valoració econòmica dels vehicles que componen la flota de servei de
transport públic urbà.
Segons es posa de manifest en l’informe de l’Enginyera municipal la valoració dels
vehicles és la següent:
Pel que fa al vehicle Iveco, es considera que l’Ajuntament pot recuperar el vehicle, per
tant a la liquidació no es reconeix cap cost afegit a aquest vehicle.
En relació al vehicle VOLVO i vist l’informe de taxació emès per l’enginyer industrial
HHHHH, on es valora el vehicle amb 6.637 €, inferior al cost de reparació de la caixa de
canvis, el qual ascendeix a 13.005 € + IVA, segons el pressupost ofert per Tallers
Maristany, S.L s’observa que la reparació del vehicle no és econòmicament favorable per
l’Ajuntament. Per tant és proposa que aquest vehicle es faci desballestar.
I finalment en relació al vehicle MAN, i tal i com es va informar per part de l’Enginyera
municipal el passat 31 de març de 2016, Man Truck & Bus Iberia, S.A. unipersonal ens va
fer arribar un pressupost per reparar les anomalies detectades, el qual ascendeix a
5.533,10 € IVA exclòs. Per tant i atès que l’empresa TUM, SL no ha procedit a la seva
reparació, es proposa incloure aquest import a la graella de liquidació de l’expedient de
reversió.
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1.2.- Valoració econòmica import regularització econòmica en l’aplicació del
compte d’explotació de l’any 2015.
D’acord amb l’apartat vint-i-tresè del conveni de concessió del servei de Transport Urbà
del municipi del Masnou, actualització de preus, els costos seran actualitzats anualment
d’acord amb l’IPC de Catalunya al mes de desembre.
En sessió Plenària de data 14 de maig de 2015, es va aprovar l’actualització de preus del
servei corresponent al compte d’explotació per a l’any 2015, amb un preu per quilòmetre
útil de 3,96.
Des del mes de gener a abril de 2015, les liquidacions mensuals del servei d’autobús
urbà s’han realitzat amb el preu del servei per quilòmetre útil de 4,06, corresponent al
preu aprovat per l’any 2014.
A la vista de l’exposat, s’ha calculat la diferència en el preu d’aplicació per a l’any 2015,
resultant l’import de 2.244,33 euros a favor de l’Ajuntament en concepte dels
endarreriments, des de gener a abril de 2015, per l’actualització dels preus del compte
d’explotació de l’exercici 2014, vegeu document annex1.

1.3.- Valoració econòmica import del cost d’immobilització del vehicle micro bus
IVECO pels exercicis 2014 i 2015
En relació a aquesta valoració econòmica s’ha procedit a fer el corresponent estudi dels
costos d’immobilització, del vehicle IVECO per l’exercici de 2014 i per l’exercici de 2015,
corresponents als rebuts proporcionats per l’empresa Transports Urbans del Masnou, SL.
(TUM, SL)
Cal manifestar que en sessió de la Junta de Govern Local de data 16 de setembre de
2010, es va aprovar l’adquisició del vehicle Micro Bus IVECO, matriculat 9768 FPJ, a
través de la cancel·lació del Leasing en data 15 d’octubre de 2010.
Que actualment aquest vehicle no està inclòs en el compte d’explotació del servei de
transport públic urbà del Masnou, i per tant l’objectiu d’aquest informe és avaluar el cost
anual de la immobilització d’aquest vehicle per a l’exercici 2014 i 2015.
Vistos els informes de la tècnica de Mobilitat emesos en data 12 de març de 2015 i en
data 1 d’abril de 2016, es preveu un cost total d’immobilització del microbús Iveco de
5.308,18 euros per a l’any 2014, i de 5.141,45 euros per l’any 2015 i es justifica
cadascuna de les partides. Els costos 2014, i de 2015 corresponen a costos reals,
segons rebuts proporcionats per l’empresa TUM, SL, un cop deduït l’IVA en les factures a
les qual es aplicat.
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1.4.- Valoració econòmica import de les quotes del vehicle Midibus MAN
Com es va informar en la darrera actualització del compte d’explotació de l’exercici de
2015, la partida corresponent a l’amortització del vehicle Midibús Man queda justificada
segons el documents que ens va lliurar TUM,SL en data 29 d’abril de 2015: el pla
d’amortització i el rebut de la quota de venciment del mes d’abril de 2015. Aquest rebut
detalla la quota mensual a raó de 2.255,78€/mes, sense IVA.
En data 28 de desembre de 2015 va tenir entrada en el registre general de l’Ajuntament
l’escrit de TUM,SL presentant el certificat del banc de Sabadell on es fa constar el capital
pendent de cancel·lació del pla d’amortitzacions del préstec del vehicle MAN amb
matricula 2572 GLV.
Vist l’exposat, es desprèn que l’import pendent per a la cancel·lació del pla
d’amortitzacions del préstec del vehicle MAN és de 6.740,26 euros.

1.5.- Valoració econòmica de l’import corresponent a les cancel·lacions de l’ATM
del mes de desembre ( de l’1 al 28) de 2015
Les liquidacions mensuals del cost el servei s’estructuren en tres vies de finançament: els
ingressos provinents de la venda de billetatge (bitllets senzills i bitllets reduïts), dels
ingressos provinents de les cancel·lacions de l’ATM –Autoritat del Transport Metropolità,
així com de l’aportació de l’Ajuntament. Per tant, en relació a la liquidació del mes de
desembre de 2015:


Els ingressos per venda de billetatge ( és a dir bitllets senzills, bitllets reduïts) del
mes de desembre de 2015 van servir per pagar la liquidació del mes de desembre
2015.



Els ingressos provinents de les cancel·lacions de l’ATM per pagar la liquidació del
mes de desembre de 2015, corresponen a les cancel·lacions del mes de
novembre de 2015.



L’Ajuntament assumeix a la liquidació del mes de desembre de 2015 la diferència
entre el cost del servei i els ingressos provinents del billetatge (desembre 2015) i
les cancel·lacions (novembre 2015).

Per tant, a la liquidació del mes de gener de 2016, el finançament hauria de venir del
ingressos provinents del billetatge (gener 2016), els ingressos provinents de les
cancel·lacions ATM (desembre 2015, import que ha cobrat directament l’empresa
TUM,SL) i de l’Ajuntament.
Finalment s’ha valorat econòmicament l’import corresponent a les cancel·lacions de
l’ATM que van tenir lloc al mes de desembre de 2015, durant el període del dia 1 al dia 28
de desembre de 2015, essent aquest 4.503,04 euros. vegeu document annex 2
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2.- LIQUIDACIÓ COST ANUAL VEHICLE DE SUBSTITUCIÓ CASAS
Malgrat l’esmentat conveni establia com a data de finalització del contracte el dia 28 de
desembre de 2015, i que l’expedient de reversió del servei de transport urbà al Masnou
es va iniciar per part d’aquest Ajuntament amb una antelació més que suficient per dur a
terme tots els tràmits necessaris perquè es verifiqués l’entrega dels béns afectes al servei
en l’estat de funcionament i conservació adequats, tal i com estableix la legislació
contractual, el cert és que la poca o nul·la col·laboració de l’operador, ha provocat que la
tramitació d’aquest expedient s’hagi allargat innecessariament i que l’empresa TUM, SL a
data actual encara no hagi lliurat els béns i elements adscrits al servei.
Aquesta situació ha causat unes despeses a l’Ajuntament del Masnou, que només són
imputables a l’empresa concessionària, ja que per tal de garantir la prestació del servei
de transport urbà, i donat que no es disposa dels vehicles adscrits al servei, actualment el
transport urbà al Masnou es realitza mitjançant un vehicle arrendat, que té un cost de
15.997,29 euros a l’any, el que representa una despesa mensual de 1.333,11 euros.

3.- LIQUIDACIÓ COSTOS EXECUCIÓ SUBSIDIARIA
Per altra banda, l’incompliment de les ordres d’execució dictades a l’empresa TUM, SL
per poder dur a terme la liquidació del contracte, ha obligat a l’Ajuntament a executar-les
subsidiàriament, fet que ha generat també despeses.
En concret, el vehicle VOLVO, amb matricula B-6801-VG, es trobava avariat des del mes
de juny de 2015, ja que l’empresa TUM, SL es va negar a assumir el cost de la reparació
donat el seu elevat cost.
Tenint en compte l’antiguitat del vehicle i l’elevat cost de la reparació requerida, es va
plantejar la possibilitat de procedir al seu desballestament.
Per aquest motiu, a l’any 2015 l’Ajuntament del Masnou va sol·licitar un informe de
l’empresa VEINSUR, SA filial de la casa VOLVO perquè realitzés una valoració pericial
del mateix i així poder decidir si s’havia de contemplar l’opció de reparar o l’opció de
desballestar. La redacció d’aquest informe va tenir un cost de 210,20 € IVA no inclòs,
que va assumir l’Ajuntament.
No obstant això, segons s’indicava en el mateix informe, per realitzar una valoració
completa de l’estat del vehicle, calia traslladar-lo al taller oficial de VOLVO.
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A la vista de tot l’exposat, es proposa la següent taula de liquidació global, amb els
imports a liquidar per part de l’Ajuntament (DESPESA -) i els imports a liquidar per part de
l’empresa TUM,SL (INGRES+), amb el que resulta:

Conclusions
Per tot l’exposa, es proposa que s’aprovi la liquidació del contracte del servei de transport
urbà del municipi del Masnou, gestionat per TUM, SL, per import de 5.132,69 euros a
favor d’aquest Ajuntament, tal i com queda justificat al present informe.”
Atès que dels referits informes es desprèn que per tal de liquidar el contracte, l’empresa
concessionària Transports Urbans del Masnou, SL haurà d’abonar a l’Ajuntament de
5.132,69 euros.
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 liquidació provisional de l’expedient de reversió del servei de
transport públic urbà del municipi del Masnou, en virtut de la qual l’empresa Transports
Urbans del Masnou, SL haurà d’abonar a l’Ajuntament del Masnou l’import de 5.132,69
euros, de conformitat amb el contingut dels informes que consten literalment reproduïts a
la part expositiva del present acord.
Segon.- Concedir a l’empresa concessionària, Transports Urbans del Masnou, SL, un
termini d’audiència de quinze dies hàbils, durant el qual podran examinar l’expedient i
efectuar les al·legacions que estimin del seu interès.
Tercer.- Notificar el present acord a Transports Urbans del Masnou SL”.
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies, senyor Quim Fàbregas. Hi hauria alguna intervenció? Senyor De las
Heras.
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El Sr. Federico de las Heras
Sí, gràcies, senyor alcalde. Nosaltres ens abstindrem, avanço la nostra posició. Més que
res perquè sembla que aquest expedient és conflictiu des de fa molt de temps amb la
rescissió del contracte que es va fer a l’antic operador que va estar cinquanta anys al
Masnou. Ja li hem demandat altres quanties. Llavors, sé que hem tingut al·legacions, hi
ha hagut contenciosos amb ell i jo no sé si aquesta resolució, aquesta liquidació que li
presentem ell s’hi ha avingut o li ha estat presentada per comparar. Llavors, a això vaig,
és un acte administratiu pel qual se li diu: vostè ens deu aquests diners. I,
presumiblement, és possible que aquest tema pugui ser recorregut entre altres coses. Jo
no sé si el plantejament que hem de fer davant aquesta actuació és anar presentant
liquidacions o anar presentant una sèrie de documents o diners que pensem que aquest
operador ens deu; potser prendre una altra postura i, si cal, estudiar, és una demanda
general contra aquesta empresa o no, valorar-la i anar al final pel tema central que és de
competència nostra. És a dir, ens està ocasionant un perjudici al Masnou aquesta
actitud? Doncs potser hem de valorar quant és el perjudici que ens està ocasionant i
valorar si cal presentar una demanada o no. Sabem que hi ha hagut recursos, hi ha
temes que estan als tribunals. Per això dic que no sé si la solució davant aquest
problema, perquè és un problema més ampli, és presentar aquesta liquidació. Jo aniria al
moll de l’os, que no és aquest sinó que és el concessionari que hem tingut. Solucionem el
problema d’una vegada i no presentem, entre cometes, liquidacions addicionals que es
podrien presentar, penso, d’altra forma. Igual en tindrem alguna després, no ho sé; però
penso que el negoci nostre, el que haurem de fer com a Ajuntament és tractar el
problema de forma global, com penso que hauria de ser, i aquest no sé si és el camí. Ens
abstindrem davant aquesta qüestió.
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies. Per part del Grup Socialista, senyor Suñé, té la paraula.
El Sr. Ernest Suñé
Moltes gràcies de nou, bona nit de nou. Nosaltres no tenim clar que la línia seguida pel
Govern sigui la forma més adient per desllorigar aquest tema. No diem que no sigui
correcta, però creiem que hauríem d’haver intentat un altre tema.
Ara per ara, la relació amb l’anterior concessionari està totalment trencada i amb la
liquidació que el Govern proposa aprovar avui, jo crec que sembla una declaració de
guerra, no creiem que s’aconsegueixin cap dels objectius proposats, i que ens hauríem
de proposar tots, com a mínim, de forma ràpida. Jo crec que estem estirant aquest tema i
l’estem condemnant a eternitzar-se. Us vull recordar que quan hem anat als tribunals no
sempre hem acabat guanyant, ans al contrari.
Jo els proposaria, si és possible, al marge de la votació d’avui, obrir línies de negociació
per trobar un punt en comú i poder disposar ja dels autobusos, deixar de pagar a la
concessionària nova els diners i tancar d’una vegada per totes els vincles amb l’anterior
concessionària. En tot cas, el nostre vot serà d’abstenció. Gràcies
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies. Senyor Màxim Fàbregas
El Sr. Màxim Fàbregas
Gràcies, senyor alcalde. Bé, el nostre Grup creu que l’empresa ha actuat en aquest tema
d’una manera absolutament inadmissible. L’expedient és voluminós, i ho és per l’actuació
de l’empresa concessionària. La seva estratègia al llarg de tot aquest expedient ha estat
la d’intentar torejar el Govern, fent cas omís dels requeriments que se l’hi han fet arribar i
allargant la seva resolució de manera innecessària. Aquesta estratègia fins i tot ha arribat,
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tal com es recull a l’expedient, a intentar vendre algun dels vehicles de la concessió, tot i
que sabia que els vehicles havien de ser retornats a l’Ajuntament.
Creiem que el Govern ha actuat amb massa tebiesa i ha estat molt permissiu amb
l’actuació de la concessionària i aquesta opinió es referma pel fet que, malgrat els
continuats incompliments de l’empresa als requeriments que li han estat efectuats pel
Govern municipal, aquest no ha obert cap expedient sancionador a l’empresa, tal com
ens va ser confirmat en la Comissió Informativa de la setmana passada, quan vàrem
preguntar al Govern en aquest mateix sentit.
A nosaltres, a diferència del que ha dit el regidor Socialista, no ens preocupa que la
relació amb el concessionari estigui trencada, en absolut. I creiem que intentar negociar
amb el concessionari, tal com ha mostrat l’experiència, és absolutament una acció a la
qual nosaltres no donaríem suport.
Per les raons que acabo d’exposar, nosaltres votarem abstenció, però al mateix temps
demanem al Govern que estudiï la possibilitat, tant si l’empresa s’enfada com si no,
d’obrir un expedient sancionador a l’empresa per la seva actuació en aquest procés.
Gràcies
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies. Per part de la CUP, hi ha alguna intervenció? Senyora Miras
La Sra. Sandra Miras
Nosaltres avancem que votarem a favor d’aquesta proposta, però no ens cansarem de
dir-ho, que cal municipalitzar el servei d’autobús urbà. Ens haguéssim estalviat tot aquest
turment i tot el que vindrà.
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies. Per part de Ciutadans?
El Sr. Joan Foncuberta
Sí, bona nit, senyor alcalde. Bona nit a tothom. Nosaltres ens abstindrem perquè hem
analitzat tot el contingut i veiem que és un tema molt conflictiu i que acabarem una altra
vegada al Jutjat. O sigui, el que no podem fer és una valoració unilateral, sense tenir en
compte l’altra part. Nosaltres, a l’altre procés que hi havia, vam manifestar la nostra
disconformitat i vam ser condemnats. Jo crec que hauríem d’arribar a alguna solució amb
aquests senyors, la que sigui, però acabar-ho ja. Perquè si no això durarà molt i, bé, jo
crec que s’ha d’acabar. Moltes gràcies
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies. Per part del ponent, alguna intervenció?
El Sr. Joaquim Fàbregas
Sí, gràcies. Simplement vull comentar que, segurament, més ganes que el personal que
estem vinculats amb mobilitat i que secretari i interventor per acabar amb aquest tema i
arribar a un acord, diguem-ne amistós, no hi ha ningú en aquesta sala. Però,
malauradament, malgrat que fa mesos i sinó anys o any com a mínim que estem intentant
arribar a acords, diguem-ne, que no hi ha manera. Certament, estem aprovant una cosa
que no té el vistiplau de l’altra part, però al cap i a la fi el que estem és aplicant, liquidant
un contracte, aplicant els números i veient els resultats. Si el resultat hagués estat
favorable a l’operador, doncs l’Ajuntament hagués hagut que desemborsar aquí la
quantitat que hagués arribat, però quan poses les xifres en una graella, com hem fet aquí,
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com he intentat explicar, doncs veiem que la balança pesa més a favor de l’Ajuntament.
Per tant, l’Ajuntament ha de cobrar a l’operador. Per què ha de cobrar? Bàsicament
perquè el senyor aquest, quan va acabar el contracte no va lliurar els vehicles. Si els
hagués lliurat el primer dia, aquí, ja he dit abans que el que més pesa és el lloguer de
vehicles que estem fent mensualment, que cada mes l’Ajuntament està pagant 1.333 € en
concepte de lloguer que, evidentment, si tinguéssim, ja no dic els tres, perquè un ja hem
vist que s’ha de desballestar probablement, però els altres dos, diguem-ne, ho prestaríem
amb el nostre vehicle i, per tant, el cost seria 0 € de lloguer.
Nosaltres, la veritat, és que l’Ajuntament jo crec que hem mostrat predisposició a arribar a
acords amb ells, acostar posicions, però la veritat és que des de fa molt temps que hi ha
un conflicte obert i que aquí es presentaran al·legacions, molt probablement, que el mes
d’octubre tornarem a portar a aquest mateix Ple l’estimació o no de les al·legacions. Bé jo
gairebé posaria la mà al foc, malauradament, però és així.
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies, senyor Quim Fàbregas. Passem, si els sembla, a la votació.
Resultat: Aprovat per majoria absoluta per 13 vots a favor i 7 vots d’abstenció.
Votació
Els grups municipals d'ERC-AM-MES (6 regidors), CiU (5 regidors) i CUP-PA (2
regidores) hi voten a favor.
Els grups municipals de C's (2 regidors), ICV-EUiA-E (2 regidors), PSC-CP (2 regidors) i
PP (1 regidor) s’abstenen.
12. Aprovació de l'addenda al Conveni formalitzat entre el Departament de Territori i
Sostenibilitat de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, l'Autoritat del
Transport Metropolità, l'Ajuntament del Masnou i l'Empresa Casas, SA per a la
millora de les comunicacions mitjançant la millora dels serveis regulars de
transport públic de viatgers urbà i interurbà al Masnou
El Sr. Joaquim Fàbregas Sagué presenta aquest punt tot explicant:
El 15 d’octubre de 2015 el Ple va aprovar el conveni entre el Departament de Territori i
Sostenibilitat de l’Administració de la Generalitat de Catalunya (DTES), l’Autoritat de
Transport Metropolità, l’Ajuntament del Masnou i l’empresa Casas, SA per a la millora de
les comunicacions mitjançant la millora dels serveis regulars de transport públic de
viatgers urbans i interurbà al Masnou.
En aquest conveni, en l’apartat vuitè, esmenta o estipula que hi ha una comissió de
seguiment d’aquest conveni. Aquesta comissió de seguiment es va reunir el dia 15 per
analitzar les propostes que hi havia al conveni i fer propostes de millora del servei.
D’acord amb aquesta reunió, el dia 6 de juliol el Departament de Territori i Sostenibilitat
ens va fer arribar una proposta de conveni el qual va informar favorablement la tècnica de
mobilitat i via pública. Aquesta proposta d’addenda del conveni el que incorpora és, per
una banda, prestar servei de transport urbà tots els dies festius de l’any. Ara, l’actual
conveni només preveu els dies festius entre el 24 de juny i l’11 de setembre. A partir d’ara
començaríem o a partir de l’11 de setembre començaríem a prestar tots els dies festius i
també hi ha un petit ajustament en l’horari, perquè hem vist que l’últim viatge que fa el
transport urbà a la nit, pràcticament sempre va buit. Llavors, el que proposem és
començar mitja hora abans i acabar mitja hora abans. Llavors, en virtut del que s’ha
exposat, es proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
El Sr. Joaquim Fàbregas Sagué llegeix la part resolutiva de la proposta, la qual literalment
diu el següent:
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“Vist que en data 15 d’octubre de 2015 el Ple va aprovar el conveni entre el Departament
de Territori i Sostenibilitat de l’Administració de la Generalitat de Catalunya (DTES),
l’Autoritat de Transport Metropolità, l’Ajuntament del Masnou i l’empresa Casas, SA per a
la millora de les comunicacions mitjançant la millora dels serveis regulars de transport
públic de viatgers urbans i interurbà al Masnou.
Atès que en l’apartat vuitè de l’esmentat conveni s’estableix que les parts acorden crear
una Comissió de Seguiment d’aquest Conveni, que té com a funció principal vetllar pel
correcte desenvolupament dels seus objectius i, específicament, per tal de liquidar les
aportacions a realitzar per les administracions signants en els termes previstos en el
pacte quart, és a dir, avaluar el grau d’assoliment de l’objecte del Conveni, en especial
controlar el compliment dels seus aspectes econòmics, així com l’execució dels
compromisos i actuacions assumits per les parts.
Vista l’acta signada en data 15 de juny de 2016 per la DTES, l’ATM i l’Ajuntament, on es
fa un seguiment dels aspectes mes significatius de la posada en marxa del servei tals
com l’evolució dels viatgers de la línia C-19, alhora que es formulen propostes de millora
de la línia.
Vist que en data 6 de juliol de 2016 la DTES va enviar l’addenda al conveni entre el
Departament de Territori i Sostenibilitat de l’Administració de la Generalitat de Catalunya,
l’Autoritat de Transport Metropolità, l’Ajuntament del Masnou i l’empresa Casas, SA per a
la millora de les comunicacions mitjançant la millora dels serveis regulars de transport
públic de viatgers urbans i interurbà al Masnou.
Vist l’informe favorable emès en data 6 de juliol de 2016 per la tècnica de Mobilitat i Via
Pública en relació amb l’aprovació de l’addenda al conveni entre el Departament de
Territori i Sostenibilitat de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, l’Autoritat de
Transport Metropolità, l’Ajuntament del Masnou i l’empresa Casas, SA. on es proposa la
modificació, a partir de l’1 de setembre de 2016, de l’horari del servei en el sentit que
consta l’esmentat informe i l’ampliació del servei per donar servei tots els festius de l’any,
a partir del 11 de setembre de 2016, amb les mateixes condicions que es presta el servei
actualment els diumenges i festius de l’estiu.
Atès el que estableix l’article 30.1 de la Llei 12/1987, de 28 de maig, de regulació del
transport de viatgers per carretera mitjançant vehicles de motor, en concordança amb els
articles 57 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local, en la
redacció donada per la Llei 27/2013, de 30 de desembre, de racionalització i sostenibilitat
de l’Administració Local (en endavant LRSAL) i 191 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.
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa.
En virtut de tot el que s’ha exposat, es proposa, al Ple de la corporació l’adopció dels
acords següents:
Primer. Aprovar l’addenda al conveni entre el Departament de Territori i Sostenibilitat de
l’Administració de la Generalitat de Catalunya, l’Autoritat de Transport Metropolità,
l’Ajuntament del Masnou i l’empresa Casas, SA per a la millora de les comunicacions
mitjançant la millora dels serveis regulars de transport públic de viatgers urbans i
interurbà al Masnou, amb la modificació, a partir de l’1 de setembre de 2016, de l’horari
del servei en el sentit que consta l’informe de la tècnica de mobilitat i via pública; i
l’ampliació per donar servei tots els festius de l’any, a partir del 11 de setembre de 2016,
amb les mateixes condicions que es presta el servei actualment els diumenges i festius
de l’estiu.
Segon. Aprovar la despesa que incorpora la modificació de l’addenda per a l’ampliació
per donar servei tots els festius de l’any, a partir del 11 de setembre de 2016, amb les
mateixes condicions que es presta el servei actualment els diumenges i festius de l’estiu,
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per import de 6.470,20 euros amb càrrec a la partida la partida pressupostària 16
MO 44100 47200 subvenció transport col·lectiu urbà de viatgers.
Tercer. Facultar l’alcalde per a la gestió posterior i la signatura de tots els documents
necessaris per fer efectiu l’acord anterior.
Quart. Notificar el present acord al Departament de Territori i Sostenibilitat de
l’Administració de la Generalitat de Catalunya, a l’Autoritat del Transport Metropolità i a
l’empresa CASAS, SA”.
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies, senyor Quim Fàbregas. Intervencions, senyor De las Heras.
El Sr. Federico de las Heras
Sí, gràcies, senyor alcalde. Bé, la modificació que fem del conveni del transport és una
millora per al ciutadà. Entenem que és una millora, tant per la correcció de la franja
horària dels dies laborables, que permetrà teòricament i esperem una major intensitat
d’ús del nostre transport públic i així després també dels festius, que cobrim un servei que
estava una mica en descobert. Això ho paguem, no és gratis, tots els serveis ens agraden
a tots, però això ho paguem entre tots i el que interessa ara és vetllar perquè el tema
funcioni si cal fer millores de futur i tot dins les nostres possibilitats pressupostàries. És
una petita millora que pensem que val la pena portar-la a terme. Gràcies
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies, senyor de las Heras. Per part del Grup Socialista, senyora González.
La Sra. Mònica González
Gràcies, senyor alcalde. Bona nit altre cop. Bé, aquest tema vam tractar-lo a la Comissió
Informativa, sobre el tema del transport urbà i les millores que es proposaven incorporar
en el transport públic del Masnou. I voldríem fer constar una mica la nostra disconformitat
amb l’ampliació dels horaris que es va proposar, que vam exposar en el seu moment.
Encara que és abans i pensem que és positiu, creiem que no és suficient per cobrir les
necessitats que poden haver-hi en aquest servei de transport que està adreçat
bàsicament a persones treballadores, a gent gran o a famílies que no disposin de
vehicles o no el vulguin utilitzar de forma habitual al poble per desplaçar-se pel municipi.
Nosaltres vam proposar que es mantingués un mateix horari tant en dies laborables com
en dies festius, sense distinció. El Govern, si no ho vam entendre malament, va al·legar
un tema econòmic actualment per l’ampliació que vindrà durant aquest any ja. I que en tot
cas esperem que aquesta proposta es valori i s’estudiï de cara a propers pressupostos, a
propers anys, per poder ampliar aquesta franja horària.
Nosaltres, de fet, hem rebut queixes ciutadanes d’usuaris per una sèrie de problemes que
s’han trobat, com ara retards amb els horaris que hi ha d’arribada dels autobusos. Hem
tingut també problemes amb el tema que hi ha algunes parades que, si no veuen
d’entrada a ningú passen de llarg i a vegades sí que hi és la persona, però potser no està
massa visible, s’han trobat problemes d’aquest tipus. També s’han trobat problemes, per
exemple, ara que ha començat l’època de calor que algun dels vehicles que estan en ús
actualment no podia posar l’aire condicionat perquè sinó el vehicle no tenia força per tirar,
per desplaçar-se pels carrers del poble. Bé, són cosetes que crec que s’haurien de tenir
en compte per quan es negociïn les properes millores i ens permetem suggerir plantejar
una aplicació com la que vam fer pel tema del Masnou és casa teva, amb el tema de la
campanya de recollir incidències al carrer, problemes, trencament de mobiliari urbà o
això, amb les incidències relatives al tema del transport. També podria ser una opció per
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tenir després eines, ja que els usuaris ens estan fent arribar les seves queixes, els seus
problemes del dia a dia. Això no vol dir que nosaltres, en el cas anterior, vam votar a
favor d’aquesta proposta perquè es tirés endavant aquest transport públic aquí al poble.
Per tant, votarem a favor, però ens agradaria que el compromís fos aquest, de mirar, de
buscar aquestes millores i ampliar aquests horaris i solucionar els problemes que hi ha.
Gràcies
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies. Per part d’Iniciativa, el senyor Màxim Fàbregas?
El Sr. Màxim Fàbregas
Gràcies, senyor alcalde. El nostre Grup votarà en contra de l’addenda, perquè ja vàrem
votar en contra del conveni.
ICV-EUiA aposta perquè el servei de transport urbà es presti directament per l’Ajuntament
i no per una empresa privada, i ho fa perquè creu que aquesta és la millor opció perquè el
Masnou pugui gaudir del transport urbà que es mereix: un transport urbà més diversificat,
més eficient i que ofereixi millors condicions tècniques i econòmiques a les persones
usuàries del servei.
Volem remarcar que, amb aquesta votació, som coherents amb els nostres
posicionaments anteriors en aquest tema i recordar que el nostre Grup va presentar, en el
Ple del mes de juliol de 2015, una moció en la qual demanava la creació d’una comissió
per estudiar la municipalització del Transport Urbà, una moció que va ser rebutjada pels
vots en contra d’ERC, CiU, PP i C’s. Gràcies
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies. Per part de la CUP, senyora Miras.
La Sra. Sandra Miras
Nosaltres estem contentes perquè tot el que vam dir aquell dia que passaria amb
l’autobús és el que està passat, és el que comentava la companya Mònica: retards,
problemes, problema rere problema, això sense ser la bruixa Lola, ens vam avançar a tot
el que després estem veient que està passat.
Votarem que no a aquesta proposta i no perquè no és que estiguem en contra de la
millora del servei, sinó del que estem en contra és d’aquest conveni amb el Departament
de Territori i l’ATM que ens allunya encara més de la gestió, del control i de la fiscalització
per part del municipi d’aquest servei. Gràcies
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies. Per part de Ciutadans?
El Sr. Joan Foncuberta
Sí, bona nit una altra vegada a tothom. Nosaltres votarem a favor confiant que la
modificació d’horari que avui s’aprova sigui ampliable a mig termini. Moltes gràcies
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies. Senyor Quim Fàbregas, endavant.
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El Sr. Joaquim Fàbregas
En primer lloc per agrair el vot als grups municipals que votaran a favor de la proposta.
Vull comentar, a la representant del PSC, que el Govern està per millorar el servei. Ara el
que hem fet, d’acord amb la partida pressupostària que tenim i els ingressos provinents
del bitlletatge, hem vist quin marge tenim i, a dia d’avui, d’aquí a final d’any la possibilitat
de millora era oferir tots els dies festius amb el mateix horari, que ja sabem que és un
horari molt limitat, que prestem la resta de l’any.
Tenim valorades les ofertes, valorades econòmicament l’oferta que vostè comentava. Per
exemple, prestar el servei tots els dies festius de l’any en el mateix horari que el dissabte,
és a dir, de 9 a 22h, ens costa 41.000 €, però aquests no encaixen amb la partida
pressupostària. Per què, bàsicament? Estem incrementant viatgers, amb la qual cosa,
quants més viatgers tinguem, vol dir que incrementem els ingressos provinents del
bitlletatge i, per tant, l’aportació de l’Ajuntament es redueix i, per tant, la podem invertir en
la millora del servei. Però què passa aquest any? estem pagant, ho hem comentat abans,
aproximadament són de l’ordre de 16.000 € en concepte de lloguer a l’any. Quan tinguem
els nostres vehicles aquests ens els estalviarem i, per tant, tindrem més marge de
maniobra, però el que volem és ajustar una mica i anar aplicant millores. De moment hem
pogut fer aquesta, esperem que ben aviat puguem prestar servei tots els dies festius de
l’any amb horari de matí i tarda. Aquesta seria una possibilitat. Tenim previstes altres
possibles millores; però, és clar, també són d’uns imports que ara mateix no encaixen.
Vull informar-vos, en relació amb el servei que va entrar en funcionament el 29 de
desembre i, per tant, portem sis mesos de serveis, que durant els primers sis mesos hi ha
hagut un increment notable de viatgers. Hem incrementat un 8 % els viatgers respecte al
primer semestre de l’any passat. Això, segons les xifres que ens va passar l’ATM en la
reunió que vam tenir per fer el seguiment del conveni, és gairebé el doble del que està
creixent el transport de passatgers en el bus de l’àmbit ATM. Estem millorant en relació
amb ells. Per tant, jo crec que el servei segurament té mancances, pot millorar, però com
a mínim el nombre de viatgers ens està dient que hi ha més usuaris i, per tant, creiem
que estem complint millor els nostres objectius.
El tema dels retards és un problema que, malauradament, és difícil de solucionar perquè,
entre d’altres coses, el nostre autobús surt del Torrent d’en Gaio i se’n va fins a la
carretera d’Alella. És clar, el dia que hi ha retenció aquí i perd aquí deu minuts, doncs
aquests deu minuts els va arrossegant durant diverses voltes i això és bastant difícil de
solucionar. En tot cas, estem per la millora del transport urbà i si aconseguim millorar el
nombre de viatgers millorarem els ingressos i podrem, l’estalvi que tinguem, el podrem
aplicar a millores del servei. Gràcies
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies. Per tant, si els sembla, passaríem a la votació de la proposta.
Resultat: Aprovat per majoria absoluta per 16 vots a favor i 4 vots en contra.
Votació
Els grups municipals d'ERC-AM-MES (6 regidors), CiU (5 regidors), C's (2 regidors),
PSC-CP (2 regidors) i PP (1 regidor) hi voten a favor.
Els grups municipals de la CUP-PA (2 regidores) i ICV-EUiA-E (2 regidors) hi voten en
contra.
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13. Contesta de l'Equip de Govern als suggeriments i les preguntes de la sessió
anterior
El Sr. Jaume Oliveras
Hi ha alguna qüestió a comentar? No, doncs passaríem al punt número 14.
14. Precs i preguntes adreçats a l'Equip de Govern
El Sr. Federico de las Heras
Gràcies, senyor alcalde. Tinc quatre preguntes o precs. La primera és un recordatori que
li vaig fent successivament a cada Ple i sembla que no tinc ressò; però bé, jo confio en el
seu bon judici i que s’adoni que està incomplint la llei de banderes no tenint la bandera
espanyola, com és preceptiu i de llei en aquest Ajuntament, que és un Ajuntament de
tots. Sí, sí, hi ha alguna bandera aquí en el quadre, però la bandera ha d’estar a la façana
de l’Ajuntament en mig de totes les banderes de la mateixa mida, a la mateixa alçada. Li
recordo perquè després no hi hagi conseqüències negatives, no digui... no ho sabia, no,
home. Li he recordat en cada Ple i consta en acta i espero que algun dia li torni el seu
bon judici o algú l’hi faci retornar perquè ens torni a situar la bandera on li correspon.
Dit això, passo al segon punt. Voldria demanar-los si ens poden enviar una mica de
resum de com ha estat la Festa Major? Com ha anat? Com s’ha fet altres anys, un resum,
com ha anat en global i, a més, preguntar un tema que havia fet per a altres
esdeveniments com era per la Sant Silvestre, etc. Sempre he demanat que si podíem,
com a Ajuntament: una, aprofitar aquests esdeveniments que ja es fa per obtenir
beneficis dins del municipi, dins del sector de la restauració, turisme, botigues, etc. I
després, si podíem mesurar d’alguna forma aproximadament els impactes que puguin
tenir aquests esdeveniments dins del comerç local. Quin impacte té la Sant Silvestre?
Quin impacte, doncs, té aproximadament el que és la Festa Major? I els impactes a
vegades són molt subjectius, perquè això amb números és difícil de mesurar, però sí que
hi ha una sèrie d’imputs que ens podrien facilitar, a través de la Federació del Comerç o
digues-li d’un grup de comerciants que s’avinguin per veure si els impactes que han
deixat aquestes festes en el nostre municipi, doncs, han estat positius per a la gent que hi
treballa, que té les botigues i que té els seus negocis aquí. I si pensen que hi ha millores
que es puguin fer de cara a ells, és a dir, el que guanya el municipi, que també guanyem
tots, dins aquests esdeveniments per poder-ho millorar de cara a l’any vinent, és un
suggeriment.
Després, voldria preguntar-li si han fet o faran prevenció, informació sobre la prevenció de
robatoris dins de les vacances. Entrem en períodes que són molt complicats. El mes
d’agost la gent se’n va, tanquen les portes i no sé si ha fet alguna campanya de
sensibilització, s’han fet avisos o es faran i en quina mesura.
I, després també, respecte al conveni que han fet amb el Tecnocampus, que ho trobo
molt interessant, m’agradaria com a Grup Municipal, doncs, tenir més dades, més
informació. Perquè penso que és un tema que té bon recorregut, penso que està ben
encaminat i ens agradaria, doncs, disposar d’una informació més amplia, que fins ara no
l’hem disposat com a Grup Municipal. Gràcies
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies. Senyora González
La Sra. Mònica González
Sí, bona nit, gràcies. Aquesta pregunta va adreçada al regidor de Medi Ambient, el senyor
López, i és que tenim coneixement que el dilluns dia 20 de juny es va fer una reunió al
Consell Comarcal amb els regidors de Medi Ambient de la comarca i es va tractar, entre
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d’altres temes, el tractament dels pins del Maresme. No sé si en té coneixement, que
pateixen unes plagues des de fa ja uns anys i aquestes plagues estan afectant totes les
pinedes que tenim a la comarca. Llavors, la nostra pregunta era si en tenien coneixement
i que ens agradaria en algun moment, quan poguessin, des del Departament ens fessin
un informe de l’afectació, si n’hi ha a la nostra vila? Si han aplicat recursos? O si està
previst? O si té algun coneixement del tema? Bé, era aquesta la consulta. No hi ha cap
mena de pressa en aquest tema. Gràcies
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies, senyora González. Senyor Suñé té la paraula.
El Sr. Ernest Suñé
Moltes gràcies. Bon vespre. Aprenem valors al llarg de tota la vida, perquè vivim en una
contínua interacció amb el context social i cultural que ens envolta, i això ens marca. Ens
marca com a persones. Un dels valors que més m’ha marcat, de sempre, ha estat el de la
justícia. Tota persona està obligada a ser moralment justa, i per poder ser justos, cal
conèixer la veritat. I és que la veritat serveix per ordenar el comportament social; perquè
la mentida confon i distorsiona l’espai i la realitat. Perquè la mentida és l’ofensa més
directa contra la veritat.
Com deia Kant, “la veracitat és un deure que ha de considerar-se com la base de tots els
deures fundats en un contracte”. I nosaltres, com a electes, tenim un contracte. Tenim un
contracte amb la societat, un contracte ètic i moral que ens exigeix complir amb uns
valors que ens facin dignes de la responsabilitat que hem assolit.
En paraules del Sr. Alcalde dites a la presa de possessió, “fem-nos dignes tots plegats de
la voluntat popular que avui representem”. Fem-nos dignes.
I tal com diu Mateu, 5-37: “Digueu sí quan sigui sí, i digueu no quan sigui no.”
Senyor Alcalde, és cert que el passat 21 de juny, al despatx d’Alcaldia i en la seva
presència i d’altres persones la Sra. Silvia Folch va reconèixer que havia mentit a aquest
regidor, que havia mentit al Govern i que havia mentit al plenari? Senyor alcalde, ens
agradaria rebre la resposta de vostè. Sí, m’agradaria rebre la resposta.
El Sr. Jaume Oliveras
La tindrà, quan toqui el meu torn. Ara no és el meu torn, per tant... Pot continuar perquè jo
respondré quan tingui el meu torn, no envairé el seu torn evidentment.
El Sr. Ernest Suñé
Només ha de dir una paraula: sí o no. Jo li cedeixo, en aquest espai que tinc jo de parla, li
cedeixo que respongui a la pregunta, senyor alcalde.
El Sr. Jaume Oliveras
Tanta generositat m’embarga, però li demano que continuï la seva intervenció perquè jo li
respondré quan em toqui a mi, ara li toca a vostè.
El Sr. Ernest Suñé
Senyor alcalde, és cert que el passat 21 de juny, al despatx d’Alcaldia i en la seva
presència i d’altres persones la Sra. Silvia Folch va reconèixer que havia mentit a aquest
regidor, que havia mentit al Govern i que havia mentit al plenari?
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Jo li prego que doni resposta donada la importància de la pregunta i el fet que vostè ja
sap la resposta.
El Sr. Jaume Oliveras
Fem un minut de silenci?
El Sr. Ernest Suñé
Jo el que vull és que sigui responsable.
El Sr. Jaume Oliveras
No sé si hi sent bé o es fa el sord. Jo he respost que respondré quan sigui el meu torn i
ara és el seu torn i té tot el dret a intervenir. I, si us plau, ocupi el seu temps perquè si no
li passa.
El Sr. Ernest Suñé
Senyor alcalde, és cert que el passat 21 de juny, al despatx d’Alcaldia i en la seva
presència i d’altres persones la Sra. Sílvia Folch va reconèixer que havia mentit a aquest
regidor, que havia mentit al Govern i que havia mentit al plenari?
Per tres vegades li he donat l’oportunitat de respondre, senyor alcalde. De ser
conseqüent amb el càrrec que ocupa.
Lamentem la seva actitud poc digna del càrrec que ocupa. Donar resposta a la pregunta
era d’obligat compliment; en aquest moment i més quan vostè sap tan bé com jo que el
passat dia 21 la Sra. Folch, davant de testimonis i vostè n’era un, va confessar haver
mentit a aquest regidor, haver mentit al Govern i haver mentit al plenari.
Tot plegat inadmissible que, a més, aixeca la sospita que en lloc de ser un fet puntual
pugui ser una pràctica habitual de la Sra. Folch i de vostè mateix i que, sens dubte,
esquitxa aquest Govern.
I lamento que no hagi volgut afrontar la pregunta, que no hi hagi volgut donar resposta.
Crec que la seva forma d’actuar està exempta dels valors necessaris per poder assolir
aquesta responsabilitat, la responsabilitat que actualment ocupa.
Vostès, amb la seva actitud mancada de valors, han esmicolat el contracte ètic i moral,
han perdut la dignitat i han fet perdre la dignitat a la responsabilitat que el poble del
Masnou els va atorgar.
Crec que hi haurà d’haver una reflexió important dels grups del consistori, de tots,
incloent-hi el seu, sobre el que ha de passar d’ara endavant.
Nosaltres no defallirem en la recerca de la veritat. No defallirem fins que hi hagi justícia
per aconseguir, tal com deia el filòsof Horkheimer “que la injustícia no tingui la darrera
paraula”. Moltes gràcies
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies, senyor Suñé. Continuaríem amb les intervencions. Endavant, senyora
Crespo.

50

Acta del Ple de l'Ajuntament del Masnou

Sessió núm. PLE2016000008

21 de juliol de 2016

La Sra. Elena Crespo
Gràcies, senyor alcalde. Bona nit a tothom. Jo només tenia una pregunta. Una pregunta
compartida amb el regidor de Manteniment, amb el de Medi Ambient i amb el de Salut
Pública, el senyor Romà i el senyor Alfaro i el senyor Fàbregas.
Jo voldria saber si són conscients de l’estat lamentable en el qual tenim algunes zones
d’arbrat del poble. Jo citaria inicialment, per exemple, el de Joan Maragall on tot l’arbrat
està ple de plaga i, a més, tenim un problema de contaminació acústica important ja
comentat en anteriors mandats amb una colònia d’estornells que provoquen les queixes
de molts veïns.
També podria citar-los, doncs, la zona enjardinada de Països Catalans, que té, jo diria
que està malalta; la zona del carrer Navarra, on tot el tema de l’arbrat que hi ha se
suposa que havien d’instal·lar-se uns protectors de l’arbrat que no hi són, no sé perquè o
el carrer Silveri Fàbregas amb carrer Valladolid, amb moreres poc podades. Tot plegat
crec que caldria, en alguns casos un problema de salut pública, del manteniment de les
jardineries del poble i m’agradaria que em poguessin donar resposta de si són conscients
d’aquest tema i de si tenen algun pla d’actuació per abordar-lo. Gràcies
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies, senyora Crespo. Senyor Màxim
El Sr. Màxim Fàbregas
Gràcies senyor alcalde.
Es copien literalment les preguntes lliurades al senyor secretari, de les quals el senyor
Màxim Fàbregas només llegeix les números 1, 4 i 5.
1. La meva primera intervenció és per fer una denúncia i una demanda. La denúncia és
que el Govern municipal ha retardat, fins darrera hora, el lliurament de les respostes a les
preguntes que vaig efectuar per escrit en el Ple del mes de juny. Més concretament, les
dues darreres respostes que he rebut han arribat a les 14.21 hores d’avui.
És cert que es podrà respondre que s’està complint el ROM. Però també és cert que
l’actual ROM va suprimir l’obligació que tenia el Govern de contestar en el termini màxim
de 15 dies les preguntes que se li feien per escrit.
Per tant, estem davant una mostra, de les moltes que tindrem a partir d’ara, de quines
van estar les motivacions reals que van moure el Govern a modificar el ROM: posar pals
a les rodes a la tasca de control de la seva acció de Govern per part dels grups de
l’oposició.
I la demanda, a l’Alcaldia, és que doni instruccions per tal que, sense contradir el que diu
el ROM, les respostes siguin lliurades en el termini màxim de 15 dies.
He d’afegir que no confio massa en l’èxit d’aquesta demanda ja que, durant els 5 anys
passats, i tot i que el ROM obligava a donar resposta en un termini màxim de 15 dies,
altres regidors i regidores i jo mateix vàrem haver de denunciar en diverses ocasions
l’incompliment d’aquesta obligació per part del Govern.
2. El mes passat vaig denunciar l’estat d’alguns trams del passeig Marítim entre el
Masnou i Montgat, i vaig preguntar al Govern quina administració havia estat la
responsable que, en els trams on hi ha rajoles enfonsades, els forats apareguts
haguessin estat coberts amb sorra i demanàvem al Govern que exigís a l’administració
competent que actués amb urgència per tal de solucionar aquest problema i que ens
informés de les gestions que realitzés i del seu resultat.
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En la seva resposta, el Govern obvia respondre qui ha estat el responsable de cobrir amb
sorra els forats apareguts. No obstant això, pel contingut de la resposta deduïm que
l’acció ha estat realitzada pels serveis municipals, ja que se’ns diu que s’han realitzat
gestions amb el Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient així com amb la
Generalitat de Catalunya i que, en el cas del Ministeri, aquest traspassa a l’Ajuntament la
responsabilitat, entenent que es tracta del manteniment del passeig i que el aquest és
una competència municipal i, pel que respecta al Departament de costes de la Generalitat
de Catalunya, aquest manifesta que el tram afectat no és de la seva competència.
La resposta acaba dient que, actualment, els serveis tècnics de l’Ajuntament estan
preparant un informe per rebatre els arguments del Ministeri i sol·licitar que realitzin amb
urgència les actuacions oportunes per resoldre aquesta situació; gestions, de les quals
em mantindran informat.
Demano al Govern que ens faciliti còpia dels escrits intercanviats entre l’Ajuntament, el
Ministeri i el Departament de Costes en relació amb aquest tema, així com de l’escrit
d’encàrrec realitzat als serveis tècnics de l’Ajuntament que s’esmenta a la resposta.
3. Vull agrair la resposta de la regidora a la pregunta que li vaig fer sobre la Fira
d’atraccions en la qual ens confirma que l’any vinent, per a la Festa Major, es tornarà a
instal·lar una fira d’atraccions i que, en la primera reunió de la Comissió de Festa Major
per al 2017, s’inclourà un punt per tal de concretar ubicació, nombre i tipus d’atraccions.
Felicitem el Govern i la Comissió de Festes per aquesta decisió i també, i molt
especialment, a tots els veïns i veïnes que van fer arribar aquesta demanda al Govern
municipal.
4. Vull també agrair l’extensa resposta de la regidora d‘Ensenyament a la meva pregunta
sobre la decisió del Govern de suprimir el CAM de l’oferta formativa del Centre de
Formació de Persones Adultes del Masnou (CFPAM) per al curs vinent.
No obstant això, volem fer arribar al Govern el nostre rebuig a aquesta decisió.
Sabem que la decisió és definitiva, però rebutgem els arguments que intenten justificar la
supressió d’una oferta formativa que el nostre grup continua considerant absolutament
necessària.
La decisió s’intenta justificar amb uns quants arguments, que podem contradir un a un:
Segons el Govern, tant el CAM com les PACFGM s’adrecen al mateix alumnat. Això és
cert. Però no és menys cert que els alumnes del CAM tenen dret a una avaluació
contínua, realitzada en al mateix CFPAM i, en canvi, els del PACFGM es veuen
condemnats a passar una prova lliure i, per tant, estan en unes condicions molt
desfavorables en relació amb els alumnes del CAM.
Es diu també que, en el cas del CAM, el requisit d’edat per accedir-hi és tenir 17 anys i
que, en canvi, en el cas del PACFGM, han de tenir 16 o els han de complir durant l’any
natural en què inicien la informació. Es calla que, històricament, cada vegada que s’ha
demanat a la inspecció educativa que permetés inscriure al CAM alumnes de 16 anys,
aquesta ha autoritzat la inscripció.
També s’argumenta el fet de les dates límits de preinscripció en el cas del CAM, requisit
que no es dóna en el PACFGM. Es calla que, òbviament, tot i que la normativa ho
permeti, no és massa aconsellable admetre un alumne a les PACFGM mesos després de
l’inici del curs ja que influiria negativament en el treball del grup que ha iniciat l’activitat el
primer dia de classe.
En la resposta s’afirma que la regidora s’ha reunit sis vegades amb la direcció del
CFPAM per compartir els avantatges i inconvenients de les dues propostes, però que la
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decisió final correspon al Govern municipal. Només voldria recordar a la regidora que, en
aquesta ocasió, el Govern no ha respectat una màxima de la qual ha fet gala fins al dia
d’avui de manera continuada, en justificar moltes vegades les seves actuacions pel fet
que estaven seguint els criteris dels tècnics municipals ja que, en aquesta ocasió i si no
estic malament informat, el claustre del CFPAM no comparteix la decisió del Govern.
Crec també recordar que, en la seva resposta oral feta el mes passat, la regidora va fer
esment a la diferència de cost de totes dues ofertes educatives com una altra de les
raons de la decisió, argumentant que el cost del CAM era molt superior al del PACFGM.
El comentari lògic a aquesta part de la resposta és que, en lloc de suprimir el servei
perquè era massa car, es podria haver acordat reduir-ne el cost, ja que és el mateix
Govern qui fixa el cost de la matrícula.
La regidora també m’informa que, finalment, la reunió amb les famílies afectades no es va
celebrar perquè la direcció de l’Institut Mediterrània va sol·licitar-ne l’anul·lació perquè
l’alumnat afectat ja havia trobat una solució. Demanem a la regidora d’Ensenyament que
contacti amb la direcció de l’Institut Mediterrània i li pregunti quina ha estat aquesta
solució per a cadascun dels alumnes afectats.
Demanem al Govern que prengui nota del nostre rebuig a aquesta decisió, que comporta
renunciar a una oferta formativa que, després d’un treball intens del professorat del
CFPAM i d’un Govern municipal diferent, finalment s’havia aconseguit que fos autoritzada
pel Departament d’Ensenyament.
5. Ens han arribat queixes de veïns i veïnes del sector del Masnou Alt per l’estat de
brutícia de carrers i espais verds. Segons ells, quan han comentat amb alguns dels
treballadors que netegen el sector, la resposta ha estat que quan comencen les vacances
hi ha personal de neteja que gaudeix de les que li corresponen, però que aquest personal
no és substituït per l’empresa concessionària.
Preguntem al Govern què hi ha de cert en aquesta notícia i li demanem que realitzi visites
d’inspecció al sector del Masnou Alt i que doni les instruccions necessàries per tal que el
servei es realitzi en les condicions que consten al contracte.
6. Hem estat revisant els expedients iniciats per l’estat d’abandonament de diferents
solars situats al PP 10 llevant (Sector La Colimina) i hem descobert que, per posar un
exemple, en relació amb el mal estat general del terreny situat entre els carrers de
Salvador Espriu i Gaietà Buigas del Masnou la darrera actuació es va realitzar el 24 de
setembre de 2013 i que, des de llavors, durant pràcticament tres anys, l’expedient ha
estat congelat en algun calaix de l’Ajuntament.
Fets semblants han succeït amb altres quatre expedients oberts en el mateix sector.
Preguntem al Govern quines són les raons que justifiquen el que, per al nostre grup és
injustificable, és a dir, la paralització de les actuacions. Volem saber per quina raó, tot i
haver sol·licitat pressupostos per realitzar les actuacions d’enderroc i sanejament per part
de l’Ajuntament i repercutir posteriorment els costos als propietaris, aquestes actuacions
mai es van arribar a realitzar.
Hem vist també que, prop de 3 anys després, i com a conseqüència de diverses queixes
per escrit de veïns de la zona, s’han tornat a iniciar expedients en el mateix sector.
Demanem al Govern que, en aquesta ocasió, sigui absolutament diligent i vetlli pel
compliment escrupolós dels terminis, donant satisfacció a les queixes justificades que ha
rebut.
7. Quelcom semblant a l’exposat en la pregunta anterior ha succeït en el cas de l’Illa
Centre. Aquí, un dels dos expedients oberts també resta paralitzat des de fa massa
temps. Demanem al Govern que, atès que probablement l’expedient haurà caducat,
ordeni una inspecció del sector i actuï en conseqüència.
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8. Per acabar, preguntem al Govern quines de les multes coercitives imposades en els
expedients esmentats a les dues preguntes anteriors han estat cobrades per
l’Ajuntament.
I, després, dues preguntes més molt breus. Pel que fa referència a la Nécora d’Or,
voldríem demanar un informe en el qual s’expliciti quina situació s’opta d’aquesta
instal·lació. Si la concessió ha finalitzat o no? Quan va finalitzar? Si té llicència d’activitat
o no la té o si és que no l’ha de tenir? I també quines atribucions són les que corresponen
a l’Ajuntament en aquest aspecte i quines gestions ha fet al respecte?
I, finalment, relacionat amb ascensors, voldríem demanar una relació de les avaries que
durant els darrers cinc anys ha sofert l’ascensor situat a la plaça de la Llibertat. Quines
n’han estat les causes? Quin termini de reparació ha tingut cadascuna? I quant ha costat
cada una d’aquestes reparacions?
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies, senyor Màxim Fàbregas. Senyora Miras, endavant.
La Sra. Sandra Miras
Sí, nosaltres tenim algunes preguntes adreçades a l’Equip de Govern.
La primera és que als pressupostos hi ha una partida econòmica de 28.000 € de despesa
destinada a habitatge que es desglossa de la següent manera: 1.000 € per a campanyes
de difusió habitatge, 1.000 € per a realització estudis tècnics i els 26.000 € que queden
posa que són per a suport a polítiques d’habitatge. Voldríem que ens concretessin més a
què s’han destinat aquests diners si és que ja s’han destinat i, en cas que no, a què es
destinaran? I exactament a què es refereix cada un d’aquests conceptes.
Una altra pregunta d’un altre tema, són algunes preguntes referents a l’antiga DOGI, al
solar.
És si aquest Govern s’ha plantejat mai o li ha passat mai pel cap recuperar aquell espai
com a espai públic?
Qui consta com a propietària del solar? Si és la SAREB o és algú altre? Volem saber
també quines càrregues té el sòl? I, finalment, ara mateix quin és el projecte que hi ha?
Com és el projecte? O quin és? Són diverses preguntes relacionades amb un mateix
tema. Ja estem, gràcies.
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies, senyora Miras. Per part de Ciutadans, senyora Parodi.
La Sra. Stella Parodi
Gràcies. Nosaltres, arran d’unes publicacions on es posa en dubte l’honradesa de les
treballadores del Departament de Recursos Humans, volem fer unes manifestacions que
ja els han estat traslladades. En nom del Grup Municipal de Ciutadans fem arribar el
nostre suport i confiança a la feina i honradesa de tots els treballadors d’aquest
Ajuntament i lamentem i rebutgem les acusacions gratuïtes d’un regidor del Partit
Socialista fetes cap a les empleades del Departament de Recursos Humans, en què,
repeteixo, tenim confiança en la seva honradesa i en el desenvolupament de la seva
feina.
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El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies. Endavant Sr. Foncuberta.
El Sr. Joan Fontcuberta
Hi ha unes queixes d’uns veïns del passeig Marítim des de la carretera d’Alella cap a
Montgat, que hi ha les bicicletes que estan funcionant a tot drap per allí. Van molt ràpid,
no tenen en compte els vianants, els donen cops i es queixen per, avia’m..., bé, volen
buscar una solució. Volen a veure si podem prohibir, com ha fet Montgat, aquell tros a les
bicicletes i que vagin a peu. Perquè tindrem un accident.
Pel que fa a la part d’Ocata, també m’han dit que en aquella part de les guinguetes no hi
ha llum i hi ha poca seguretat. A veure si podem arribar a posar solucions a aquests petits
problemes. Moltes gràcies. Bona nit.
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies, senyor Fontcuberta. Per tant, ara entraríem en les respostes del Govern.
Hi ha alguna resposta per allà? Senyora Meritxell Blanch, té la paraula.
La Sra. Meritxell Blanch
Bona nit, gràcies senyor alcalde. Respondre el senyor Fàbregas. És cert que vam
comentar que hi havia avaluació contínua i prova lliure, és la diferència, però tampoc no
veiem que sigui un gran defecte que puguin rebre els alumnes. Donem aquesta sortida.
D’altra banda, vull dir-li que han treballat conjuntament, tant amb la direcció com amb el
departament tècnic de la regidoria, per tal d’ampliar l’oferta formativa, que és el que ja li
vaig explicar. Quant a reduir les hores a les proves d’accés o del CAM, hem pogut oferir
el que abans es deia aula d’acollida o acolliment lingüístic, que li diem nosaltres, per
donar sortida a tots els alumnes o menors de disset anys que ens arriben al poble i que
no els podem ubicar a cap Ensenyament.
I, finalment, també, vull dir-li que, pel que fa al Mediterrània, el que ens va fer arribar la
directora del mateix centre, va ser que va parlar amb les famílies, els va explicar quines
eren les opcions de la Regidoria, van venir els alumnes en qüestió a la presentació de la
jornada formativa i van quedar convençuts o, si més no, satisfets amb l’oferta que els
fèiem. I previsiblement s’apuntaran, doncs, a les proves d’accés de grau mitjà. Gràcies
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies. Senyora Folch, té una resposta vostè?
La Sra. Sílvia Folch
Sí, per respondre el senyor De las Heras. Respecte al tema que ha preguntat de si tenim
alguna campanya preventiva o d’informació, seria més d’informació pels robatoris que es
poguessin produir durant les vacances. Vull dir-li que hem engegat una campanya
específica per vacances que es diu Vacances segures i, a part, s’han editat alguns
consells de seguretat, tan dirigits als robatoris que es poguessin patir en trasters com
específics per a robatoris que pogués patir la gent gran. La difusió ha estat a través de les
xarxes socials, a través d’El Masnou Viu i, en el cas de la gent gran, fins i tot ha sigut
presencial. Hem anat als casals i també a través de la policia de proximitat s’han distribuït
diferents tríptics als bancs i als casals per intentar que prenguin consciència d’aquests
consells i que evitin, en la mesura del possible, aquests robatoris.
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El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies. Respecte a unes preguntes que ha formulat el senyor Màxim Fàbregas
d’unes respostes que no havia rebut, em consta que s’havien enviat. Si de cas el que
farem, evidentment immediatament, comprovar-ho que si hi ha hagut algun problema
amb aquestes respostes intentem almenys que en el plenari estiguin totes les respostes
realitzades.
Sobre el tema del Tecnocampus que ha demanat el senyor De las Heras, efectivament li
farem arribar el conveni i totes les explicacions perquè creiem que és una bona iniciativa
que hem iniciat des d’aquest Ajuntament, aquest conveni vinculat bàsicament a temes de
turisme i promoció del municipi de cara a poder acollir estudiants del Tecnocampus de
Mataró.
I respecte a la pregunta que ha formulat el senyor Suñé, és clar, el que no farà aquest
alcalde és entrar amb el joc de l’edició diària de culebrots que surten en determinats
blogs, ni organitzar xous amb les escombraries d’aquesta casa consistorial, que
evidentment, i abans s’ha esmentat, jo vull aprofitar aquesta avinentesa per donar tot el
suport a les treballadores de Recursos Humans i a tot el personal de l’Ajuntament del
Masnou per fer la seva tasca professional que fan dia a dia. Això que quedi clar. I, per
tant, no tolerarem que es qüestioni la seva professionalitat.
No entrarem en aquest tema del xou dels culebrots que ens té acostumats el portaveu
Socialista i, evidentment, l’única resposta que pot donar aquest alcalde és que la regidora
i segona tinenta alcalde d’aquest Govern, la senyora Sílvia Folch, té la total i absoluta
confiança d’aquest alcalde.
Perquè parlant de valors, representa precisament els valors que potser el portaveu
Socialista representa el contrari. Els valors del treball, de l’objectivitat, de l’honradesa, del
rigor i la il·lusió per treballar per un projecte col·lectiu. I no només té el suport d’aquest
alcalde, sinó que la senyora Folch, en aquests moments, per la tasca que du a terme és
la responsable de la funció pública de la Federació de Municipis de Catalunya. I, per tant,
ens alegrem des d’aquest Equip de Govern, d’aquesta responsabilitat que té la senyora
Folch, de la qual n’estem tots orgullosos.
Per tant, la meva plena confiança amb la regidora, si això havia creat algun dubte i, per
tant, no entrar en el joc d’aquests dies, perquè ens sembla que un càrrec públic ha
d’actuar sobretot amb un alt sentit de la responsabilitat pública. I, després, perquè tenim
moltes coses a fer, tenim molta feina a fer, tenim un Pla d’actuació municipal per tirar
endavant i centrar-nos en coses veritablement importants. Crec que això ho podem
compartir amb la majoria de persones que segueixen aquest Ple en aquesta sala i des de
les seves cases. Moltes gràcies
Si vol intervenir, molt breu si us plau, li cedeixo la paraula.
El Sr. Ernest Suñé
Gràcies. Per al·lusions, però en tot cas perquè no ha respost la pregunta. I la pregunta
és: cert que el passat dia 21 de juny, al despatx d’Alcaldia i en la seva presència i d’altres
persones la Sra. Sílvia Folch va reconèixer que havia mentit a aquest regidor, que havia
mentit al Govern i que havia mentit al plenari?
Per a vostè possiblement aquesta pregunta no sigui rellevant, però pensi vostè que la
confiança que li està donant a una persona que ha mentit, que ha mentit públicament i
que, a més a més, va en contra del que hauria de ser una persona electe. Jo crec que
mereixeria una resposta sí o no, senyor alcalde, sí o no. I això no és un culebrot, això no
és un culebrot. Això és una realitat. Jo, que vostè li dona suport, jo no sé si tot el Govern
dona suport a aquesta persona, perquè és un persona que ha mentit públicament i jo ho
defenso. I si vostès creuen que estic dient mentides, poden anar i denunciar-me, m’entén.
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Jo els he denunciat a vostès dos perquè tinc proves fefaents que han fet malament les
coses. Les han fetes malament. I són unes persones que acostumen a utilitzar la mentida
com a recurs. I sap quin és el problema? El problema és que els qui pateixen la mentida,
moltes persones, moltes vegades no es poden defensar perquè són treballadors d’aquest
Ajuntament que els tenen por. Els tenen por i no poden dir el que pensen i jo sí que
represento els treballadors i represento la ciutadania, la ciutadania que vostès estan
enganyant. Ho entén, senyor alcalde? No parli de dignitat, actuï com una persona digne.
El Sr. Jaume Oliveras
Senyor Suñé, evidentment no li contestaré, miri’s al mirall i, per sort, per sort, vostè no
està al Govern. Per sort vostè ja no és un funcionari d’aquesta casa. Per tant això, per
sort pertany a temps passats. I hem de mirar cap al futur. Moltes gràcies i entraríem a
l’apartat de els declaracions.
15. Declaració institucional presentada pel Grup Municipal d'ICV-EUiA proposant
l'eliminació de l'índex de referència dels préstecs hipotecaris a més de tres anys i
altres actuacions relacionades amb els préstecs hipotecaris
El Sr. Màxim Fàbregas
Gràcies, senyor alcalde. Abans de procedir a la lectura de la moció vull posar de manifest
el que per al nostre Grup és una greu contradicció: nosaltres hem presentat aquesta
moció, i recalco moció, perquè sigui debatuda al Ple de l’Ajuntament i el Govern, en
contra de la proposta del nostre Grup i aplicant el Reglament orgànic municipal que va
aprovar utilitzant legítimament la seva majoria absoluta, l’ha transformat en una
declaració institucional.
Hem consultat l’Institut d’Estudis Catalans i hem descobert els tres significats que
proposa per a la paraula “declaració”:
Primer declaració: Acció de declarar o de declarar-se; l’efecte. Una declaració d’amor. Fer
una declaració. Declaració de valors. Una declaració de guerra.
Prendre declaració: Fer que algú declari alguna cosa i anotar-ho.
Manifestació de fets o d’idees que voluntàriament realitza un personatge, més o menys
implicat en allò que diu, especialment als mitjans de comunicació.
En cap d’aquests tres significats es vincula la paraula “declaració” amb la paraula “acord”.
Per tant, i segons l’Institut d’Estudis Catalans, en una declaració pots manifestar el teu
amor per algú, el teu suport a alguna acció, el teu rebuig a determinades actuacions, però
no pots acordar, exigir, ni obligar-te a realitzar actuacions.
En la moció que anem a debatre es demana al Ple de l’Ajuntament que adopti vuit acords
i, d’aquests vuit acords, només el primer és una “declaració” i només el quart es pot
interpretar com “una declaració de voluntats”.
La resta d’acords són exigències al Govern de l’Estat, al Govern de la Generalitat i a les
entitats bancàries que treballen al Masnou i, tres són exigències al mateix Ajuntament del
Masnou.
Per altra banda, i això ens ha preocupat molt, l’article 19 del ROM, en un dels seus
paràgrafs afirma el següent: “Les declaracions institucionals aprovades limitaran els seus
efectes a expressar la posició de la corporació municipal sobre una qüestió concreta.”
Per això, fem una pregunta al Govern. Una pregunta que demanem al nostre alcalde, que
si ho considera adient, traslladi al Sr. Secretari perquè ens doni una resposta clara, i la
pregunta és la següent:
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El redactat anterior significa que, tot i que el plenari els aprovi, els acords segon, tercer,
cinquè, sisè i setè, uns acords que no expressen la posició de la corporació sobre una
qüestió concreta sinó que exigeixen la realització d’unes actuacions determinades,
quedaran sense efecte i el Govern no es veurà amb l’obligació d’aplicar-los?
Si la resposta a la pregunta és sí, se’ns confirmarà que la voluntat del Govern del Masnou
i, principalment, del seu alcalde a l’hora de modificar el tractament de les mocions era
únicament restringir la capacitat d’actuació dels grups de l’oposició. Però, si la resposta
és no, se’ns confirmarà la nostra opinió que aquesta modificació en el tractament de les
mocions no té cap mena de sentit.
Per tant, per al nostre Grup no té cap sentit que s’intenti transformar la nostra moció en
una declaració institucional i, en conseqüència, nosaltres la continuarem defensant com
el que és: una moció.
I ara, amb la venia de l’alcalde, passo a la lectura.
El Sr. Màxim Fàbregas llegeix la moció següent:
“L'any 2009, la Unió Europea va considerar els tipus de referència hipotecària IRPH
Bancs, IRPH Caixes, IRPH CECA i IRPH Entitats com a sospitosos i fàcilment
manipulables i, per aquest motiu, va instar el Govern Espanyol a suprimir-los per garantir
els drets de la ciutadania afectada.
L’Ordre EHA/2899/2011, de 28 d’octubre, estableix el 29 d’abril de 2013 com a data límit
per a la desaparició dels tipus de referència hipotecària IRPH Bancs, IRPH Caixes i IRPH
CECA, així com l’obligació del Govern de regular un règim transitori per a les hipoteques
referenciades als mateixos, però manté l'índex IRPH Entitats (Tipus mitjà dels préstecs
hipotecaris a més de tres anys, per a adquisició d’habitatge, concedits per les entitats de
crèdit a Espanya).
El 27 de setembre de 2013, després que el Grup Popular al Senat utilitzés la seva majoria
absoluta per rebutjar les esmenes de diversos grups, que pretenien la substitució
d’aquest IRPH Entitats per l’Euríbor amb un suplement màxim d’un punt percentual, i
negués, un cop més, la possibilitat d’un debat públic sobre una disposició que afecta
aproximadament a un milió i mig d’hipoteques a tot l’Estat, de les quals, més de 300.000
corresponen a famílies catalanes, el Congrés dels Diputats va aprovar la “Ley de apoyo a
los emprendedores y su internacionalización”.
Aquesta Llei incorpora la disposició addicional número 15 que estableix que, per a totes
aquelles hipoteques que no tinguin un índex substitutiu de l'IRPH o l'índex substitutiu no
existeixi, es substitueixen els tipus a extingir per l’índex IRPH Entitats, basat en uns
paràmetres que la Unió Europea va considerar sospitosos i manipulables, i que inclou un
coeficient corrector per tal de mantenir els tipus d’interès al mateix nivell.
Aquesta situació injusta que, segons l’Agrupació d’Afectats per l’IRPH, suposa un
increment mensual d’uns 300 a 400 euros per família i agreuja la situació de crisi que
pateix la majoria de la població, ha estat denunciada per part de les famílies afectades,
així com per diversos grups parlamentaris, que han reclamat la substitució d’aquests tipus
a extingir per l’Euríbor amb un suplement màxim d’un punt percentual (Euríbor+1).
Aquesta càrrega addicional i injusta és causa de nombrosos impagaments hipotecaris i
per tant, d’execucions hipotecàries, desnonaments i patiment psicològic per a moltes
famílies del nostre país i del nostre poble. Aquesta és la veritable estafa del sistema
financer sobre la ciutadania i demostra, un altre cop, el poder que el sistema financer té
sobre la democràcia.
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El mes de setembre de 2013, el Jutjat de Primera Instància de Collado-Villalba (Madrid)
va suspendre una execució hipotecària, en considerar que: “Establecer el IRPH como
índice en sustitución del Euríbor resulta más perjudicial para el prestatario, lo que da
lugar a declarar dicho índice como abusivo”.
El mes de juliol de 2015, el Parlament de Catalunya va aprovar una moció sobre les
actuacions previstes en favor dels afectats per l’índex de referència dels préstecs
hipotecaris.
Al mateix temps, la pressió popular ha aconseguit que el poder judicial es posicioni
clarament en contra d’aquesta actuació del Govern de l’Estat. Així, en els dos darrers
anys, diverses sentències emeses, com la del mes d’abril de 2014 del Jutjat del Mercantil
núm. 1 de Sant Sebastià i les dues sentències dictades el 25 de març de 2015 pel Jutjat
Mercantil núm. 7 de Barcelona (que han declarat la nul·litat -per abusiva- de la condició
de contractació que establia com a referència l'Índex IRPH Caixes i l'IRPH entitats,
respectivament i que condemnen les entitats financeres demandades a retornar al
prestatari les quantitats satisfetes en virtut de la clàusula anul·lada), han generat una
jurisprudència molt clara sobre la matèria, que obliga les administracions a moure fitxa en
defensa dels consumidors.
Les expressades sentències declaren que les entitats bancàries, en establir aquestes
clàusules financeres que referencien el tipus d'interès a l'IRPH, han infringit les normes
de transparència i que, a més, aquestes clàusules tenen caràcter abusiu.
El Síndic de Greuges de Catalunya, en les conclusions del seu informe “La protecció dels
afectats per l’índex de referència dels préstecs hipotecaris”, presentat el mes de setembre
de 2015, afirma que:” En aquest sentit, caldria que es plantegés retirar l’IRPH d’entitats
com a tipus oficial, atesos els dubtes raonables quant a la legalitat de l’IRPH com a índex
de referència.
Així mateix, el Síndic recomana que, en el cas que ho demanin les persones
interessades, les hipoteques pactades amb l’IRPH siguin renegociades amb índexs més
ajustats als índexs actuals del mercat.
El Síndic també recomana al Parlament de Catalunya que insti l’Estat a modificar la
disposició addicional quinzena de la Llei 14/2013, de 27 de setembre, de suport als
emprenedors i la seva internalització, en el sentit de determinar com a tipus de substitució
l’Euríbor més el diferencial actual de mercat o bé de derogar la novació automàtica dels
préstecs i permetre la negociació individual de l’índex de referència de substitució.
Els ajuntaments, que som les administracions que estem fent front a les conseqüències
de l’estafa immobiliària, denunciem que aquesta regulació injusta manté i augmenta el
patiment dels nostres veïns i veïnes, així com la quantitat de recursos que les
administracions locals hem de dedicar a pal·liar les conseqüències d’una transferència
injusta de recursos dels més pobres als més rics.
És per tot això que el Grup Municipal d’ICV-EUiA de l’Ajuntament del Masnou proposa
que l’ajuntament Ple prengui els següents
ACORDS:
Primer. El Ple de l’Ajuntament del Masnou es posiciona en favor de les famílies
afectades i rebutja i denuncia l’actuació del Govern de l’Estat, en mantenir per als
préstecs hipotecaris uns tipus de referència abusius mitjançant la Disposició Addicional
Quinzena de la “Ley de apoyo a los emprendedores y su internacionalización”.
Segon. Exigir al Govern de l’Estat la modificació de la Disposició Addicional Quinzena de
la Ley de apoyo a los emprendedores y su internacionalización i la tramitació urgent d’una
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reforma que, en la línia del que demanen les persones afectades, estableixi com a tipus
de referència per als préstecs hipotecaris l’Euríbor + un màxim d’un punt.
Tercer. Exigir al Parlament de Catalunya que insti l’Estat a modificar la Disposició
Addicional Quinzena de la Llei 14/2013, de 27 de setembre, de suport als emprenedors i
la seva internalització, en el sentit de determinar com a tipus de substitució per als
préstecs hipotecaris l’euríbor més el diferencial actual de mercat o bé de derogar la
novació automàtica dels préstecs i permetre la negociació individual de l’índex de
referència de substitució.
Quart. Elevar a les Associacions Municipalistes (ACM, FMC, FEMP) i traslladar al Síndic
de Greuges i a la Defensora del Poble, la voluntat d’utilitzar totes les vies d’impugnació
disponibles per deixar sense efecte aquesta regulació injusta.
Cinquè. Traslladar a les entitats bancàries que treballen al Masnou la voluntat del Ple de
l'Ajuntament del Masnou de defensar els interessos de la ciutadania en aquest tema, i
reclamar-les un canvi a índex Euríbor + un màxim d’un punt per a totes aquelles
hipoteques afectades per l'IRPH.
Sisè. Posar en marxa, des de l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor, un servei
per assessorar, ajudar i supervisar a totes les persones afectades que vulguin demanar la
revisió d’aquesta clàusula, davant el risc de que les entitats bancàries segueixin aplicant
tipus desproporcionats i abusius, tal com ha denunciat en repetides ocasions la Comissió
Europea d'assessorament de famílies afectades per l'índex IRPH.
Setè. Que, en la línia de la moció aprovada pel Parlament de Catalunya, l’Ajuntament del
Masnou impulsi un Compromís Ètic que condicioni la possibilitat o no, per part de
l’administració local, de mantenir relacions comercials amb les entitats financeres que no
el subscriguin. En aquest document, s’incorporaran des de compromisos en relació a
l’acceptació dels mecanismes de mediació previstos a la Llei 22/2010, de 20 de juliol, del
Codi de Consum de Catalunya, fins a la supressió de les clàusules abusives (entre les
quals, l’IRPH), així com una moratòria de desnonaments o d’altres que es considerin
adients.
Vuitè. Donar trasllat dels acords anteriors a l’Associació Catalana de Municipis i
Comarques, la Federació de Municipis de Catalunya, la Federación Española de
Municipios y Provincias, el Síndic de Greuges, la Defensora del Poble, la Mesa del
Parlament de Catalunya, la Mesa del Congrés dels Diputats, l’Agrupació d’Afectats per
l’IRPH i la Plataforma d’Afectats per les Hipoteques (PAH), i fer-los públics als mitjans
habituals de difusió de l’Ajuntament del Masnou”.
Voldria comentar també només, breument, que el redactat actual inclou una esmena
pactada entre l’Equip de Govern i ICV que creiem que millora el text de la moció inicial.
Gràcies
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies. Per tant, passaríem a obrir un torn d’intervencions, senyor De las Heras.
El Sr. Federico de las Heras
Sí, gràcies senyor alcalde. Bé, el Partit Popular s’abstindrà i els explico perquè. Per
diferents motius. Potser al final és el més important de tots o ponderarà més que els que
comentaré ara. El redactat de la moció no entraré ara a valorar-lo, conté grans, grans i
greus inexactituds, no dic que no tingui raons, però és molt inexacta. És poc concreta, les
demandes que en fa no són realistes. Ja s’han fet mesures en aquest sentit i tampoc té
un contingut eficaç per als que puguin ser realment els afectats. Dit això, els explicaré
que un és polític local, del Partit Popular, que ha fet les lleis, que han donat resposta a
molts ciutadans en una situació de crisi, sobretot en els temes hipotecaris i, a més, de la
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banca o sigui que, a més, procedeixo del sector de les caixes d’estalvi, és a dir, conec
profusament el tema. Barrejant això i dit això, personalment aquí puc tenir conflictes
d’interessos respecte de l’opinió que pugui donar, que estic obert fora d’aquesta sala a
tractar amb qui vulgui. I, com he dit al principi de la meva intervenció i sent aquest un
motiu de pes, opto per l’abstenció en aquesta moció.
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies senyor De las Heras. Endavant, Sr. Jordi Matas.
El Sr. Jordi Matas
Sí, només és un comentari. Vull agrair la valentia també de la senyora que ha participat a
l’audiència pública per exposar-ho aquí, tot desitjant que el nou Govern de l’Estat, que un
dia o altre s’ha de formar, doncs sigui més receptiu a les persones i no als interessos de
les grans multinacionals o grans poders fàctics d’aquest país.
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies, senyor Matas. Senyora Folch, algun comentari?
La Sra. Sílvia Folch
Sí, només per agrair al ponent de la moció, doncs, que hagi acceptat la nostra esmena,
que bàsicament el que indicava és que aquest servei que ha de prestar d’assessorament,
ajuda i de supervisió pugui ser prestat per l’oficina municipal d’informació als
consumidors, que és l’esmena presentada i acceptada i per això ho agraïm.
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies. Si els sembla passaríem a la votació. Perdó, perdó, Màxim Fàbregas,
endavant amb la declaració institucional.
El Sr. Màxim Fàbregas
Endavant amb l’explicació de vot de la moció, si no li importa. Vull, en primer lloc, agrair la
intervenció que, en suport de la moció i, per tant, en suport de les famílies afectades per
la situació injusta que la moció denuncia, s’ha produït en l’audiència pública prèvia al Ple.
Estic convençut que, si tots plegats, Govern i oposició, ens esforcem per informar els
nostres veïns i veïnes dels temes que s’han de debatre, i a incentivar-los a fer-nos arribar
les seves inquietuds de manera directa, les audiències prèvies aniran calant, de mica en
mica, entre els ciutadans i ciutadanes del Masnou, en la línia de l’exemple que hem tingut
avui.
Vull també agrair el suport als grups que diu que votaran a favor, que no sé quins són,
perquè uns quants no han intervingut, però en tot cas segur que serà més d’un. I
l’agraïment no el faig només en nom del nostre Grup, sinó que també el fem en nom dels
milers de persones afectades per aquesta situació injusta que aquesta moció, com moltes
altres de les que han estat aprovades en aquesta sala, intenta denunciar.
Creiem que moltes d’aquestes famílies, algunes de les quals són del Masnou, agraeixen
que, amb l’aprovació d’aquesta moció, exigeixin a les administracions competents les
mesures necessàries per acabar amb rapidesa amb aquestes injustícies.
I, només una breu reflexió a la intervenció del regidor del Partit Popular: ens congratulem
que, per una vegada, no hi voti en contra i s’hagi quedat amb una abstenció. Ha dit en la
seva intervenció que s’abstindria bàsicament perquè la moció contenia grans i greus
inexactituds i que alguna cosa sí que tenia raó, no explica en què tenim raó ni en què
estem diem coses gravement inexactes, potser no ho ha fet per no avorrir el públic
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present. Ha dit també que fem demandes poc realistes, és una opinió que respectem
però que no compartim. I, finalment, no sé a qui ha volgut convèncer el regidor del PP
quan ha lloat la intervenció del Govern de l’Estat en el sentit de dir que fem moltes coses
per les famílies afectades per temes hipotecaris, però crec que malgrat la seva intenció,
que és de lloar, no ha tingut gaire èxit i no ha convençut pràcticament ningú, per no dir
ningú. Gràcies
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies, senyor Màxim Fàbregas. Per al·lusions molts breus, senyor De las Heras.
El Sr. Federico de las Heras
Per al·lusions, senyor Fàbregas, li ensenyaré el redactat que tinc fet al respecte
d’aquesta moció en tots els seus punts, un per un, i no és que no ho hagi fet per no
avorrir a la concurrència, que és un tema que podem parlar quan tothom vulgui, som del
poble, no hi tinc cap inconvenient, al contrari, sinó per convicció i per contradicció per
l’últim punt que he dit que és el més important de la meva intervenció. Com he repetit,
polític del PP i de la banca i a més procedent de les caixes en qüestió, abstenció i del que
haguem de parlar ho parlarem fora.
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies senyor De las Heras. Si els sembla passem a la votació.
Resultat: Aprovat per majoria absoluta per 19 vots a favor i 1 vot d’abstenció.
Votació
Els grups municipals d'ERC-AM-MES (6 regidors), CiU (5 regidors), C's (2 regidors),
CUP-PA (2 regidores), ICV-EUiA-E (2 regidors) i PSC-CP (2 regidors) hi voten a favor.
El Grup Municipal del PP (1 regidor) s'absté.
16. Declaració institucional presentada pels grups municipals d'ERC-AM-MES i CiU
a favor de la reforma horària
El Sr. Jaume Oliveras presenta aquest punt tot explicant:
En l’exposició de motius es comenta el que ja coneixem: la desorganització horària que
viu el nostre país. La superposició dels vells horaris provinents del franquisme i l’actual
situació que deriva en situacions que no milloren la competitivitat i, al mateix temps,
perpetuen la desigualtat de gènere. Per tant, una reforma horària, posar-nos a nivell
europeu, milloraria la igualtat de gènere i també milloraria, estem convençuts, la
competitivitat. Això és una rèmora de desorganització horària actual que patim, per posar
uns exemples, a vegades això es reflecteix en l’àmbit escolar, les dues hores que a
vegades encara poden haver en alguna empresa per dinar, són coses que pertanyen,
una mica, al passat o fins i tot els horaris televisius, que és un altre problema, que no
s’adeqüen i generen problemes de son i no s’adeqüen al que haurien de ser uns horaris
racionals. Europa ja fa dècades que va iniciar aquesta reforma i ha anat adequant,
després de l’era industrial en què van sortir aquests vells horaris, ho han anat adaptant a
les necessitats noves i a la flexibilitat, sobretot per promoure la igualtat entre homes i
dones i de les famílies. Per tant, la necessitat d’establir un horari racional generalitzat. I
aquesta iniciativa per la reforma horària, que té el nom de “Ara és l’hora”, ha estat també
reconeguda pel mateix Govern de la Generalitat de Catalunya. Per tant, aquesta iniciativa
“Ara és l’hora” el que busca són aquelles mesures legislatives i de promoció i
sensibilització que abordin aquesta reforma horària tan necessària per al nostre país. La
proposta dels acords seria la següent.
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El Sr. Jaume Oliveras llegeix la part resolutiva de la moció, la qual literalment diu el
següent:
“La desorganització horària a Catalunya és resultat de la superposició dels vells horaris
fabrils, agreujats per transformacions patides pel creixement econòmic durant el
franquisme i l’impacte de les demandes pròpies dels anys de creixement desordenat,
especialment del sector dels serveis, i també sovint, de la cultura del presencialisme al
treball, o bé per la necessitat de realitzar llargues jornades de treball per assolir salaris
adequats al cost real de la vida. Aquesta situació deriva en seriosos obstacles per a la
competitivitat i la producció empresarial, en l’augment de riscos psicosocials de les
persones treballadores, la persistència de la divisió sexual del treball amb el manteniment
de la desigualtat de gènere, els problemes de salut derivats de la manca de son en adults
i infants, els baixos rendiments educatius, la manca de temps familiar i personal per al
lleure i la cultura, l’activisme social i en una disminució del benestar de la societat en
general.
En aquest sentit, al llarg dels darrers anys s’ha aprofundit en la recerca, i els estudis dels
quals disposem demostren que es fa del tot necessari i urgent desfer-se de la rèmora que
representa la desorganització horària actual incapaç de fer front a la complexitat del
moment present. A gairebé tota Europa, l'horari laboral és de 8-9h a 17-18h, parant un
màxim d'una hora per dinar a meitat de la jornada. A l'Estat espanyol –i per tant a
Catalunya-, però, és habitual que la població treballadora s’aturi dues hores per dinar a
l’àmbit escolar poden ser tres-, i que la jornada laboral s’allargui fins a les 19h o les 20h
del vespre, o més enllà. Aquesta jornada poc compactada provoca sopar a partir de les
21h en el millor dels casos, dificulta el temps de cura d’infants i gent gran, afebleix la
participació cívica i comunitària, impossibilita el consum i gaudi de la cultura i per
descomptat baixa l’eficiència de les organitzacions. El prime time televisiu s’acomoda a
horaris que fan reduir les hores de son. En definitiva se solapa el temps personal i el
temps de descans. A més, aquesta organització del temps de vida quotidiana no té
l’origen en el clima, un mite que es desmunta tot sol comprovant que a Portugal, Marroc,
Itàlia o Grècia se sopa a les 19-20h del vespre.
Per altra banda, a Europa fa algunes dècades que va començar la substitució dels horaris
nascuts amb l’era industrial per uns altres adaptats i flexibles a les necessitats d’igualtat i
productivitat i participació de la ciutadania, i diversos estudis de la Fundació Europea per
a la Millora de les Condicions de Vida i de Treball (Eurofound) amb dades d’Eurostat
mostren que estan avançant en el bon camí, tot i que hi ha diferències entre estats
segons els models adoptats. Al nostre país el debat tot just s’inicià fa uns anys i ara
sembla que se’n pren consciència de manera més àmplia en un context de crisi en què
cal trobar fórmules d’optimització dels recursos escassos, però sobretot, en què cal
proposar estils de vida no determinats exclusivament per una compulsió productivista i
consumista. L’ordre horari hauria de ser la norma, i la flexibilitat individualitzada l’excepció
en tots els àmbits. Establir un horari racional generalitzat, hauria de ser la norma a aplicar
en tots els àmbits socials i econòmics, públics i privats, sense perjudici de que es
reconeguin després determinades situacions de flexibilització horària, i per tant,
excepcions a les normes generals, per atendre determinades situacions personals o de
determinats col·lectius.
En aquest context és on s’ha posat en marxa la Iniciativa per a la Reforma horària - Ara
és l’hora, reconeguda pel Govern de la Generalitat de Catalunya com a la plataforma
interlocutora en aquesta qüestió. L’objectiu fonamental és impulsar uns horaris
beneficiosos per a les institucions, les empreses i la ciutadania. Cal, en definitiva, passar
d’uns horaris propis de l’era industrial a uns que s’adaptin a les necessitats de la nova
societat del coneixement i del consum, amb més complexitat social i augment progressiu
de les desigualtats.
En la forma en què està organitzada la nostra societat, el temps esdevé un factor sistèmic
dins del model social. Cal cercar mesures legislatives i de promoció i sensibilització que
abordin el canvi a tres nivells: a nivell macro (de la societat), a nivell meso (de les
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organitzacions, empreses i institucions que la componen) i a nivell micro (de les
persones). Superat el debat de la conveniència, l’objectiu d’aquests treballs és debatre la
viabilitat per transitar cap al retorn de Catalunya als horaris anteriors al franquisme,
adaptats a la nova realitat social, econòmica i cultural.
Per tot això, des de l’ajuntament del Masnou es proposa l'adopció dels acords següents
acords:
Primer.- Aprovar aquesta resolució amb l’objectiu de donar suport a les mesures que
facin possible fer la transició cap a la reforma horària formulada en un moment concret en
el temps.
Segon.- Adherir-se a la iniciativa per a la reforma horària i dur a terme campanyes de
sensibilització perquè els agents que poden fer possible aquesta reforma (que se situen
principalment en l’acció sobre els horaris laborals, però també en els escolars, els
comercials, els culturals, els esportius, els televisius i els associatius, així com en les
infraestructures públiques i privades que els puguin permetre) s’hi impliquin.
Tercer.- Enviar aquest acord als promotors de la iniciativa per a la reforma horària, a la
Federació de Municipis de Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis, a la
Generalitat de Catalunya i al Govern de l’Estat espanyol, així com a les entitats socials
del municipi i fer-los públics mitjançant els canals habituals de l’ajuntament del Masnou”.
El Sr. Jaume Oliveras
Hi hauria alguna intervenció al respecte d’aquesta declaració? Endavant
El Sr. Federico de las Heras
Sí, nosaltres ens abstindrem en aquesta declaració. De fet, en el programa del Partit
Popular de l’any passat que vam replicar a les noves eleccions, preveiem, un dels punts
és el tema de les reformes horàries. L’abast potser s’hauria de mesurar, però hi és al
programa. Està clar que hi ha molts temes que es comenten aquí, doncs, que són temes
que s’han de corregir. Jo no sé si per dinar encara hi ha gent que fa dues hores, jo en el
meu entorn, la veritat que ho desconec, ho desconec, entre altres coses, que es puguin
comentar, segur que existeixen, però jo ho desconec.
De fet, el nom “Ara és l’hora”, a mi, no m’acaba de convèncer del tema aquest de la
moció, no em sona planer. Home, si fem un canvi d’hàbits i horaris no serà a Catalunya,
serà a tot l’Estat entenc també i aquí sembla que el franquisme té la culpa de tot. És a dir,
home, per variar, jo penso que aquí el tema no és el franquisme, és del desenvolupament
que tenia aquest país als anys 60, el desenvolupament és potser qui va provocar els
majors canvis d’horaris. I el desenvolupament, que jo sàpiga, es va fer pels tecnòcrates
del règim i el tecnòcrata major va ser el senyor Lopez Rodó, no era el senyor Lopez Rodó
d’aquí de Barcelona, de Barcelona, o sigui que la culpa és dels catalans de tot això, la
culpa és dels catalans. Qüestió, per aquests temes, penso que no sé si aquest camí és el
més encertat de tots, tal com està plantejat no ens convenç, segurament és un tema que
s’haurà de parlar un dia o un altre, però no potser d’aquesta forma. De moment, ho
deixem córrer com l’aigua. Ens abstenim.
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies, senyor De las Heras. Senyor Suñé, endavant.
El Sr. Ernest Suñé
Moltes gràcies, senyor alcalde. Vull dir, d’entrada, que estem plenament d’acord a
modificar els horaris i adaptar-los a la realitat social. Jo, sense voler donar lliçons a ningú,
hem de dir que la franja horària que actualment ocupem a Espanya és un vell record de
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l’aproximació que la dictadura franquista va fer a l’alemanya nazi. D’ací que l’horari nostre
sigui coincident amb Berlin, decisió imposada l’any 1942 i vigent des de llavors.
Cert és, també, que els canvis econòmics i socials i l’evolució d’Espanya ens obliguen a
adaptar-nos i cercar un horari més adient. Una mesura que, segons manifesten veus
solvents, milloraria la productivitat a les empreses i redundaria en una major facilitat per
conciliar la vida familiar i laboral.
El Congres dels Diputats ja va plantejar la reforma l’any 2013 amb un informe elaborat
per la Comissió d’Igualtat al Congrés i ja va donar pistes dels avantatges que podria
suposar, entre els quals destaquen els permisos de paternitat i maternitat igualitaris i uns
horaris laborals i comercials més conciliadors.
Ara s’ho planteja la societat catalana i que, tot i que, com passa darrerament, tot ho
enfoquen dins el mateix context “de l’impuls de la Catalunya que ve” i de les “noves
estructures”, el nostre grup, doncs, hi votarà a favor. Moltes gràcies
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies, senyor Suñé. Alguna intervenció?
Bé, com que he fet jo l’exposició, vull agrair a tothom que ha manifestat el suport a
aquesta declaració. Com he dit abans, és una iniciativa d’aquest moviment “Ara és
l’hora”. Jo espero que el proper mes de setembre puguem fer una xerrada en aquest
Ajuntament al respecte, perquè ens sembla que és un tema necessari i que hem
d’intentar implementar que no podem fer-ho nosaltres sols, evidentment, perquè això és
necessari que s’implanti arreu. I dir que hem recollit aquesta iniciativa de la Federació de
Municipis de l’Associació Catalana, que s’han adherit a aquesta iniciativa “Ara és l’hora”.
Res més, si els sembla passem a la votació.
Resultat: Aprovat per majoria absoluta per 19 vots a favor i 1 vot d’abstenció.
Votació
Els grups municipals d'ERC-AM-MES (6 regidors), CiU (5 regidors), C's (2 regidors),
CUP-PA (2 regidores), ICV-EUiA-E (2 regidors) i PSC-CP (2 regidors) hi voten a favor.
El Grup Municipal del PP (1 regidor) s'absté.
17. Declaració institucional presentada pels grups municipals d'ERC-AM-MES, CiU,
C’s, CUP-PA, ICV-EUiA i PSC-CP en defensa de l'acollida de les persones
refugiades
El Sr. Jaume Oliveras
Declaració institucional presentada pels grups municipals d'ERC-AM-MES, CiU, CUP-PA,
ICV-EUiA i PSC-CP i també per part del Grup Municipal de C’s en defensa de l'acollida de
les persones refugiades.
La Sra. Noemí Condeminas presenta aquest punt tot explicant:
Gràcies, bona nit. Si em permeteu, és una declaració de quatre pàgines i, per tant,
excepte els acords, que els he de llegir tots, evidentment, faig un breu resum, si us
sembla bé, i qui la vulgui consultar estarà penjada.
L’any 2001 les Nacions Unides van declarar el 20 de juny Dia Mundial de les Persones
Refugiades. L’objectiu era rescatar de l’oblit la dramàtica situació que viuen milions de
persones que es veuen abocades a marxar de casa seva per molts motius religiosos,
polítics, ètnics o d’orientació sexual, entre d’altres.
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Des d’aleshores, diverses organitzacions de la societat civil i les diferents institucions
catalanes han commemorat aquesta data treballant per donar a conèixer aquesta realitat i
denunciant la manca de polítiques públiques del Govern de l’Estat espanyol que s’ha
situat a la cua d’Europa al nostre país a l’hora de proveir places de persones refugiades.
Malgrat aquesta realitat, des de Catalunya s’ha mantingut un fort compromís amb la
comunitat internacional i exemple d’això és el Fons Català de Cooperació que està
treballant en matèries de protecció internacional des de la seva fundació fa més de 30
anys.
Per altra banda, el 28 de gener de 2014, el Govern de la Generalitat aprovava el Pla de
Protecció Internacional de Catalunya, amb aportacions de diverses institucions i entitats,
que engloba el dret d’asil, el refugi i la protecció subsidiària.
Però és d’ençà del 19 d’abril de 2015, quan es va enfonsar un vaixell a l’illa de
Lampedusa, que vam haver de patir una onada d’indignació i rebuig de part de la
ciutadania europea per la manca de resposta dels estats a les persones refugiades. Vam
assistir a una greu crisi humanitària conseqüència del desplaçament forçat de centenars
de milers de persones, i el Mediterrani va esdevenir una fosa comuna per a molts
refugiats que fugien esperant una nova vida digna. Al setembre del 2015, el Fons Català
de Cooperació al Desenvolupament, la immensa majoria d’ens locals catalans, així com
les associacions municipalistes i el Govern de la Generalitat, mostraven la seva
predisposició a acollir aquelles persones que necessitaven protecció internacional. Durant
els darrers mesos hem assistit, amb vergonya, a la manca de responsabilitat per part dels
governs europeus a l’hora d’establir nombre de persones refugiades que cal reubicar
entre els estats. I, en canvi, hem hagut de veure acords com el passat del Consell
Europeu amb Turquia, que vulnera la legislació que protegeix les persones refugiades.
Aquesta mesura, recordem que va ser rebutjada pel Fons Català de Cooperació,
Federació de Municipis i Associació Catalana de Municipis, que agrupen tot el
municipalisme català.
Un cop més, veiem com alguns governs els estats membres parteixen d’una premissa
falsa què és blindar les fronteres d'Europa pensant que així acabarà la crisi humanitària al
Mediterrani.
A diferència de la política acordada pels caps d’Estat i els governs de la UE, els
ajuntaments, les institucions supramunicipals i associacions municipalistes catalanes
estem donant suport a les persones refugiades en ruta, a través de la campanya del Fons
Català i altres iniciatives, i treballant per a la seva integració quan arribin a Catalunya.
Per tot això, des de l’Ajuntament del Masnou es proposa l'adopció dels acords següents
acords:
La Sra. Noemí Condeminas llegeix la part resolutiva de la moció, la qual literalment diu el
següent:
“L’any 2001 les Nacions Unides van declarar el 20 de juny com a Dia Mundial de les
Persones Refugiades. L’objectiu era rescatar de l’oblit la dramàtica situació que viuen
milions de persones desarrelades entre refugiades, apàtrides, desplaçades internes i
sol·licitants d’asil que actualment hi ha al món, que es veuen abocades a marxar de casa
seva per motius religiosos, polítics, ètnics, o d’orientació sexual, entre d’altres. Amb la
commemoració d’aquest dia, les Nacions Unides volien que la ciutadania sentís de pròpia
veu la situació que viuen milers de persones desplaçades i refugiades arreu del món, així
com reconèixer la tasca dels professionals i voluntaris de les entitats que treballen en
matèria d’immigració i asil que donen suport jurídic, social i psicològic a les persones
sol·licitants de protecció internacional.
Des d’aleshores, diverses organitzacions de la societat civil i les diferents institucions
catalanes han commemorat aquesta data treballant per donar a conèixer aquesta realitat i
denunciant la manca de polítiques públiques a nivell del govern de l’Estat espanyol, que
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és l’administració competent a l’hora de fixar els contingents i resoldre les sol·licituds de
protecció internacional, que s’ha situat a la cua d’Europa a l’hora de proveir places per a
persones refugiades i que encapçala el rànquing de països que deneguen més
sol·licituds d’asil. Malgrat aquesta realitat, des de Catalunya s’ha mantingut un fort
compromís amb la protecció internacional com demostren diverses iniciatives que van
des de la que ha protagonitzat el PEN Club Català acollint escriptors refugiats, el
programa de ciutats defensores dels drets humans a nivell municipal, o la tasca de
coordinació que fa Asil.cat agrupant les entitats que treballen donant assistència a les
persones amb necessitats de protecció internacional.
Pel que fa a les institucions públiques catalanes, el Fons Català de Cooperació al
Desenvolupament ha estat treballant en matèria de protecció internacional des de la seva
fundació fa 30 anys, el darrer exemple del qual ha estat la campanya d’emergència del
2013 per donar assistència a les víctimes de la guerra Civil a Síria que continua vigent.
Per altra banda, el 28 de gener de 2014, el Govern de la Generalitat aprovava el Pla de
Protecció Internacional de Catalunya, amb aportacions de diverses institucions i entitats,
que engloba el dret d’asil, el refugi i la protecció subsidiària.
Però és d’ençà del 19 d’abril de 2015 quan es va enfonsar un vaixell amb centenars de
persones que fugien dels seus països cercant refugi camí d’Europa, que es va despertar
una onada d’indignació i rebuig de part de la ciutadania europea a la manca de resposta
dels Estats amb les persones refugiades. Aquell dia molts ajuntaments catalans van
mostrar la seva solidaritat amb el municipi de Lampedusa, que esdevindria la principal
administració pública que oferia acollida, aixopluc i assistència a les persones que
cercaven refugi, sense tenir-ne les competències ni els recursos.
Durant l’estiu de 2015 Europa va assistir a una greu crisi humanitària com a
conseqüència del desplaçament forçat de centenars de milers de persones, la gran
majoria, ciutadans sirians, però també afganesos, eritreus, sudanesos i iraquians. Els
vam veure travessar el sud-est d’Europa durant mesos passant per Turquia, Grècia,
Macedònia, Sèrbia, Hongria, Àustria, Alemanya... Una situació que havia viscut la
Mediterrània la primavera d’aquell any, esdevenint una veritable fossa comuna per milers
de persones que fugien de Líbia, del Sudan, Eritrea, Somàlia, Nigèria, Mali… Persones
que escapaven de l’horror de la guerra, esperant una nova vida digna.
El setembre de 2015 el Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, la immensa
majoria d’ens locals catalans, així com les associacions municipalistes i el Govern de la
Generalitat, mostraven la seva predisposició a acollir aquelles persones demandants de
protecció internacional, preveient una allau d’arribades de refugiats que no s’ha
esdevingut. En aquest sentit, cal destacar la proposta de l’Ajuntament de Barcelona de
crear una xarxa de ciutats refugi per donar resposta a aquesta situació, així com creació
del Comitè per a l’Acollida de les Persones Refugiades a Catalunya, per part de la
Generalitat de Catalunya com a òrgan transversal i de coordinació integrat per les entitats
socials, l’administració local i la Generalitat.
Durant aquests darrers mesos hem assistit a una vergonyant manca de responsabilitat
per part dels governs europeus a l’hora d’establir el nombre de persones refugiades que
calia reubicar entre els Estats membres de la UE, així com a promeses incomplertes de la
major part dels governs com el de l’Estat espanyol, que tot i comprometre’s a acollir
16.000 refugiats en dos anys, la realitat no ha superat les poques desenes de persones
reassentades. En canvi, la reacció de les institucions europees ha estat plantejar-se
aplicar a Turquia i tercers països emissors l’erroni model del govern espanyol a la frontera
sud de Ceuta i Melilla de condicionar ajudes al desenvolupament i suport comercial i
econòmic a canvi que el govern del Marroc i altres països subsaharians facin de mur de
contenció de possibles refugiats.
En aquest sentit, l’acord del passat 18 de març del Consell Europeu amb Turquia vulnera
la legislació que protegeix les persones refugiades, posa en joc els drets humans, i lluny
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de trobar una sortida que garanteixi el respecte dels drets humans i compleixi amb
l’obligació dels estats d’acollir les sol·licitants d’asil, la Unió Europea externalitza les
seves fronteres i subcontracta aquestes responsabilitats a l’Estat turc. Aquesta mesura va
ser rebutjada tant per el Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, com per la
Federació de Municipis de Catalunya i l’Associació Catalana de Municipis, que aglutinen
tot el municipalisme català.
Un cop més veiem com els governs dels Estats membres de la UE parteixen d’una
premissa falsa: blindar les fronteres d'Europa acabarà amb la crisi humanitària a la
Mediterrània. Traslladar les persones refugiades i migrants a un estat tercer no és acabar
amb la crisi humanitària, sinó expulsar-la de territori comunitari, i prioritzar les operacions
de control i seguretat en lloc de les de salvament a les aigües frontereres. Si volem
acabar amb el tràfic d’éssers humans i amb les morts a la Mediterrània, cal voluntat
política garantint vies segures i legals: visats humanitaris, possibilitat de sol·licitar l’asil en
ambaixades i consolats europeus en els països d’origen i trànsit, etc.
Aquest èxode ja ha costat milers de vides i davant d’aquesta catàstrofe humanitària totes
les institucions públiques, així com la ciutadania en el seu conjunt, tenim l’obligació ètica,
moral i legal d’atendre, socórrer i acollir les persones refugiades respectant els drets
fonamentals de l’asil i de la protecció internacional recollits en les convencions
internacionals, fonamentalment l’article 14 de la Declaració Universal dels Drets Humans,
la Carta de drets Fonamentals de la Unió Europea i la Convenció sobre l’Estatut dels
Refugiats, així com el Protocol de 1967.
A diferència de la política acordada pels caps d’Estat i de govern de la UE, els
ajuntaments, les institucions supramunicipals i les associacions municipalistes catalanes
estem donant suport a les persones refugiades en ruta, a través de la campanya del Fons
Català i d’altres iniciatives, i estem treballant per a la seva integració quan arribin a
Catalunya, tal i com va expressar el president de la Generalitat, Molt Honorable Sr. Carles
Puigdemont, en la seva carta al comissari de Migracions de la UE del passat 15 de març,
en la qual afirma que Catalunya està preparada per acollir al voltant de 4.500 refugiats. I
els que calgui afegir.
Perquè tenim memòria històrica, i perquè recordem el que van fer fa setanta anys milions
d’europeus finalitzada la Segona Guerra Mundial, i el que van fer els nostres avis i
besavis fugint del terror feixista acabada la Guerra Civil, hem d’obrir els braços com van
fer altres països amb nosaltres durant aquell episodi de trista memòria.
Per tot això, des de l’ajuntament del Masnou es proposa l'adopció dels acords següents:


Declarar el municipi del Masnou compromès amb les persones refugiades.



Exigir que el món local tingui un paper més rellevant a l’hora d’establir les polítiques
de protecció internacional, refugi i asil a Catalunya, atès que és en l’àmbit local on es
posen en marxa i on cal garantir l’acollida de manera eficaç.



Exigir a l’administració general de l’Estat que els municipis disposin dels recursos
econòmics necessaris per garantir l’acollida de les persones refugiades.



Exigir que es faci marxa enrere en l'acord entre els Estats i governs de la UE i Turquia
que permet retornar a territori turc als refugiats arribats a Grècia i que futures
negociacions estiguin subjectes als drets humans i al Dret Internacional.



Reclamar que es garanteixin vies d'accés a la protecció internacional legals i segures
en països d'origen i trànsit i que el govern espanyol assumeixi la seva responsabilitat
acceptant íntegrament les quotes de persones reubicades i reassentades que li
corresponen de manera immediata.
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Denunciar l’expulsió de les ONG que estan treballant en el salvament, l’acollida i
l’acompanyament de les persones refugiades que estan en ruta o en camps de
refugiats a Grècia i d’altres països acollidors de manera temporal o definitiva.



Assegurar el desplegament del Pla de Protecció Internacional a Catalunya, dotant-lo
del pressupost adequat i suficient per a poder implementar les mesures concretes que
estableix, que garanteixi una acollida estable i de qualitat a les entitats executores i
els municipis catalans on aquestes persones s’estableixin.



Manifestar el compromís del món local d’oferir els municipis territori d’acollida i
protecció, adaptant els plans d’acollida municipal a les necessitats especials de les
persones sol·licitants d’asil per garantir la seva vida en família i la seva integració.



Continuar donant suport i col·laborar amb les entitats catalanes i xarxes d’entitats que
treballin en l'acollida i el servei a les persones sol·licitants d’asil.



Col·laborar estretament amb el Govern de la Generalitat a través del Comitè per a
l’Acollida de les Persones Refugiades i participar en l’establiment dels municipis
acollidors conjuntament amb el Fons Català de Cooperació al Desenvolupament



Treballar en la sensibilització i el compromís de la població del municipi per garantir la
integració de les persones refugiades, creant els vincles i la interacció necessària per
prevenir el racisme i/o la discriminació, i promoure la cohesió social.



Endegar i garantir polítiques municipals de cooperació al desenvolupament i
solidaritat internacional i mantenir la coordinació de les mateixes amb les entitats
municipalistes a través del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, entitat
especialitzada en aquest àmbit que té delegada aquesta funció per part de la
Federació de Municipis de Catalunya i a l’Associació Catalana de Municipis.



Fer arribar aquest acord al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, a la
Federació de Municipis de Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis, a la
Generalitat de Catalunya, al Govern de l’Estat espanyol i a la Unió Europea, així com
a les entitats socials del municipi (o ens local supramunicipal si és el cas).”

El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies. Hi hauria alguna intervenció? Senyor de las Heras
El Sr. Federico de las Heras
Sí, gràcies, senyor alcalde. El Partit Popular s’abstindrà d’aquesta declaració institucional,
entre altres motius perquè, una mica recull aquí com de bons som els catalans i com de
dolents els espanyols en boca del Govern espanyol. És una mica el transfons, si es vol
llegir entre línies, una part d’aquest redactat. Una altra part d’aquest redactat té raó en
moltes coses, entre elles que la Unió Europea realment no ha estat a l’alçada de les
circumstàncies, això ho sabem tots, però no el Govern espanyol. El Govern espanyol s’ha
compromès amb les quotes que li corresponen i les complirà. Una altra cosa són els
ritmes... bé, són dos anys de compliment, en quin any estem? Es compliran, com sempre
compleixen els seus compromisos, les coses són així, com sempre es compleixen.
Per altra banda, jo això ho posaré en contraposició a la gran generositat que ha tingut el
Govern d’Espanya i totes les seves comunitats durant els últims anys en la gran acollida
de gent vinguda de fora. És que sembla que aquí tanquin les portes a tothom, és mentida.
N’hi ha prou de mirar els nostres carrers, mirar el cens de la nostra població des d’aquí
fins a Almeria, la gent que ha vingut de fora ha estat acollida i ben acollida i integrada
dins de casa nostra. Això és un exercici de generositat, molt gran, un esforç molt
important també, un esforç social, laboral, econòmic importantíssim que s’ha fet en els
darrers anys i penso que és un tema que s’està obviant dins dels continguts que s’estan
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donant en aquesta moció. Per tant, en el plantejament general hi ha una part injusta,
profundament injusta quan es parla d’aquesta forma. Hi ha continguts amb els quals
podríem estar d’acord; però, ja li dic, la tessitura general no va encaminada en aquest
sentit. Per aquest motiu, també, optem en aquest cas per l’abstenció.
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies. Per part del Grup Socialista, endavant.
La Mónica González
Res, només comentar un breu fet i és que com de forma continuista en el suport que
sempre hem donat a aquests temes, a temes de refugiats i de defensa dels drets bàsics
humans, només podem donar suport i sentir vergonya realment de tot el que ha estat
passant i que seguirà passant, malauradament doncs, durant un temps encara. Gràcies
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies. Per part d’Iniciativa, senyora Crespo.
La Sra. Elena Crespo
Gràcies, senyor alcalde. Bé, el nostre vot serà positiu perquè entenem que el que
defensem no és més que els drets humans i el dret internacional bàsic que la Unió
Europea s’està saltant. Perquè fugir d’una guerra, pensem que mai hauria de ser un
motiu de rebuig i d’expulsió d’enlloc. Senyor De las Heras, fugir d’una guerra no és venir
a treballar, és una altra situació molt més vulnerable; per tant, no barregi les coses.
Perquè de nou apostem perquè sigui el món local qui, com a administració més propera
al territori, sigui exemple d’acollida i de solidaritat entre els pobles i a favor dels més
vulnerables. I perquè ens avergonyim de la prohibició de l’Estat espanyol, perquè ha estat
l’Estat espanyol qui ha ―anava a dir capat, però és el que em surt...―, la iniciativa
ciutadana des de les comunitats autònomes, aturant tot aquest moviment social que des
de les administracions locals s’havia fet per l’acollida de refugiats. Per tant, no és qüestió
que l’Estat espanyol sigui els dolents i els catalans els bons sinó que ha estat l’Estat
espanyol qui ha tallat aquesta línia de solidaritat. Per tant, és culpa del Govern espanyol i
jo m’avergonyeixo del Govern espanyol en aquests moments. Per tant, simplement vull
dir que hi votarem a favor.
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies, senyora Crespo. Per part de la CUP, senyora Miras.
La Sra. Sandra Miras
Sí, nosaltres votarem a favor perquè també presentem la moció conjuntament. I no puc
dir res perquè ja s’ha dit tot aquí. I la senyora Crespo m’ho ha tret de la llengua, voldríem
dir exactament el que ha dit ella. Moltes gràcies.
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies, senyora Miras. Senyora Condeminas, si vol precisar alguna cosa.
La Sra. Noemí Condeminas
Sí, gràcies. Primer, per agrair el vot favorable de tots els grups i, en segon lloc, per
lamentar l’abstenció del Partit Popular. No pensava dir-li res; però com sempre he de dir
l’última, ja ho sap senyor De las Heras.
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Diu que compleixen les promeses, però jo li recordo que Espanya es va comprometre a
acollir 16.000 refugiats. Em pot dir a hores d’ara quants n’hi ha? Sí, sí, sí, però a hores
d’ara? Ja portem més d’un any, vull dir que... ja li dic jo. Res, no arriben a poques
desenes. Per tant, a dia d’avui està incomplint.
Vostè diu l’Estat espanyol, Catalunya i tal... miri, parlo en boca meva i crec que
represento la majoria dels que aquí estem presents. En boca d’aquesta regidora he sentit
moltíssimes crítiques cap al Govern de la Generalitat. Quan parlem de coses que atenyen
les persones, de temes socials no hi ha colors polítics. Hi ha maneres de veure les coses.
Llavors, no ens hem d’avergonyir de quan els nostres representants de més amunt fan bé
les coses o no les fan i les hem de poder dir. Llavors, a mi el que hem posa els pels de
punta és que agafant-se amb que diu que nosaltres veiem els catalans com a bons i els
espanyols com a dolents, s’absté en una cosa que és que a mi m’agradaria saber com ho
explicarà? Perquè estem parlant de gent i gent i gent que està morint a diari i que estem
mirant cap a un altre cantó. Llavors, aquí no ens podem ancorar darrere d’un color polític,
és que, bé, jo no ho veig de cap de les maneres i crec que ningú ho hauria de veure així.
De totes maneres, també li recordo, és que abans ha fet memòria històrica: aquí, fugint
d’una guerra a Europa als nostres avis o besavis se’ls va donar acollida. Què ens
diferencia a nosaltres d’aquesta gent que fugen d’una altra guerra? És que no ens
diferencia res.
I vostè diu que som generosos, perquè els colors que hi ha pel carrer mostren que hi ha
molta gent. És que també hi ha molta gent que arriba amb els seus documents, que per
sort tenen i tal i, evidentment, vostès no els poden negar el pas. Avui dia, les fronteres
són obertes, només faltaria. Dit això, doncs res, només vull dir que, una vegada més,
hem de continuar lamentant què no funciona, que anem fent mocions nosaltres o que
anem fent declaracions i que els governs de més amunt, doncs, o no ens escolten o no
estan per la labor i, per tant, no podem fer res més que seguir fent el crit o l’altaveu del
que la societat està reclamant. Gràcies
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies. Si els sembla passaríem... Molt breu, molt breu, perquè gairebé ho hem
dit tot.
El Sr. Federico de las Heras
Bé, la senyora Noemí Condeminas i jo sempre tenim alguna petita discussió final. Això ja
és un clàssic. Anem per parts. Jo, quan he parlat de la moció, he dit ben clarament que
des d’Europa s’està gestionant fatal aquest tema. Això ja ho sabem. En som conscients,
però no és això culpa del Govern espanyol. El Govern espanyol segueix uns criteris i
unes consignes que estan dins d’Europa, perquè la decisió, el com, el què dels refugiats
és una decisió europea. Això és així, no anem per lliure per moltes decisions pel que és
bo i pe que és dolent. Si anéssim per lliure, com en moltes altres coses, podríem fer
algunes coses de més i altres de menys, però no és el cas.
Els compromisos del Govern espanyol es compliran, jo no ho dubto. Si no han entrat fins
avui 16.000 refugiats, jo no sé perquè és. Però segur que no és perquè no s’hagin obert
les portes, 16.000 persones de fet, no representen, entenc jo, un grup tampoc tan
nombrós com per no poder-lo acollir ràpidament. També hi ha una tendència dels
refugiats a tirar cap a països nòrdics: Alemanya, altres països. No sé si és aquest el motiu
o no ho és, però els temes no són perquè el Govern s’hagi negat ni molt menys.
I, quan li parlava de la generositat, a veure, hi ha països que no acullen tan fàcilment a
gent provinent d’altres països, li puc parlar d’Austràlia, li puc parlar del Canadà... Altres
països són molt, molt més exigents i són molt més exigents quant a deixar entrar gent a
treballar de fora per raons d’estat cada país s’organitza. No és el cas nostre, aquí a
Espanya des de fa molts anys, des dels anys potser diria 80/90, hem tingut una gran
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immigració ben acollida, s’ha integrat durant molts anys. Vam canviar un model de
societat que abans no el teníem i no ho coneixíem i penso que per aquest motiu a un país
com Espanya, dins amb totes les seves comunitats, és un país molt generós. Per la qual
cosa, dir que no a aquestes mocions amb els seus continguts i els seus redactats no són
prou àmplies com per poder arribar a un consens, fins i tot, de les parts que componem,
com és el meu cas, equips de partits de govern. Llavors, per aquest motiu, davant d’això,
em quedo amb l’abstenció.
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies. Alguna precisió? I tanquem el debat.
La Sra. Noemí Condeminas
Ens poden emmirallar amb el país que vostè vulgui i si vol emmirallem-nos amb països
on no hi ha ni tan sols drets humans. Què m’està dient senyor De las Heras? Que ens
emmirallem amb països que són més restrictius? Doncs, miri, nosaltres almenys des
d’aquí no ens hi volem emmirallar, al revés. Ens volem emmirallar amb països que fa
molts anys que tenen polítiques migratòries molt més obertes que la que tenim en aquest
país. Vostè diu que compliran, m’agradarà d’aquí un any qui té raó si vostè o jo. Espero
que tant de bo m’equivoqués, però ja li dic ara i només perquè ho sàpiga, perquè aquesta
regidora sí que ha assistit a les reunions que se m’ha convidat amb temes de refugiats.
Actualment, la Generalitat de Catalunya ha ofert 4.500 places que el Govern espanyol ha
rebutjat i ni tan sols ha estat convidada, la Generalitat, a la mesa negociadora a Madrid.
Per tant, no és qüestió de bons o dolents, és qüestió de qui té ganes de fer coses i qui no
en té.
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies. Queda clar i, si els sembla, passem a la votació.
Resultat: Aprovat per majoria absoluta per 19 vots a favor i 1 vot d’abstenció.
Votació
Els grups municipals d'ERC-AM-MES (6 regidors), CiU (5 regidors), C's (2 regidors),
CUP-PA (2 regidores), ICV-EUiA-E (2 regidors) i PSC-CP (2 regidors) hi voten a favor.
El Grup Municipal del PP (1 regidor) s'absté.
El Sr. Jaume Oliveras
Desitjar-vos a tots que puguem acabar de gaudir d’aquesta setmana del Ple de Riure i
unes bones vacances per a tothom.
L’alcalde aixeca la sessió de la qual, com a secretari general, estenc aquesta acta i la
certifico a l’efecte que en quedi constància degudament, la qual firma el president amb
mi.
[Firma01-01]

[Firma02-01]

Codi de verificació electrònic: 91c9090a-8869-473c-b1bf-1ace870dee2e

72

