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La presidència obre l’acte, s’hi despatxen els assumptes inclosos en l'ordre del dia tramès
juntament amb la convocatòria i s’hi adopten els acords següents.
El Sr. Jaume Oliveras
Iniciaríem aquest Ple excusant la presència de la primera tinent d’alcalde, la senyora
Condeminas, que per un fet personal de la mort del pare del seu marit, doncs, no pot
assistir en aquest Ple. Li donem tot el suport en aquesta situació que està vivint la seva
família, en nom de tots els regidors i regidores.
1. Aprovació, si escau, de l'esborrany de l'acta del Ple ordinari del 21 de juliol de
2016
S’aprova l’acta del Ple ordinari 21 de juliol de 2016 per unanimitat, sense introduir-hi
esmenes.
2. Informacions i comunicacions de l'Alcaldia
El senyor Jaume Oliveras i Maristany informa dels punts següents:
ALCALDIA
 Setembre 2016: la web de l’Ajuntament estrena l’apartat L’alcalde. Amb aquesta
iniciativa es vol fomentar la proximitat entre la figura del cap de Govern municipal i la
ciutadania, i complir els requisits marcats per la llei de transparència i bon govern.
 Dissabte 10 i diumenge 11 de setembre: Diada Nacional de Catalunya. La
commemoració va començar el dissabte 10 amb la conferència “De l’autonomisme a
l’independentisme”, a càrrec d’Antoni Segura. El diumenge 11, a la plaça 11 de
Setembre, va tenir lloc la tradicional ofrena floral i lectura del manifest, a càrrec de la
primera tinent d’alcalde, Noemí Condeminas. L’acte va comptar amb una exhibició de
la Colla Bastonera Ple de Cops; el cant dels Segadors, a càrrec de la Coral Xabec, i
salves dels Trabucaires d’Ocata.
 Setembre 2016: L’Ajuntament del Masnou va expressar el seu condol i va donar
suport als veïns de Premià de Mar per l’explosió en un habitatge el passat 18 de
setembre, on va morir una persona i més d’una quinzena de persones van resultar
ferides.
 Setembre 2016: El portal de transparència continua creixent. D’acord amb la Llei
19/2014, l’Ajuntament continua ampliant la informació disponible al portal de
transparència. S’ha ampliat la informació dels òrgans de participació i els seus
reglaments, plans i programes. També s’ha posat al dia tota la informació urbanística.
Es fan públiques les respostes donades per part de l’Equip de Govern a preguntes
efectuades pels regidors de l’oposició. També s’ha creat un protocol de gestió
electrònica dels expedients de convenis de col·laboració i subvencions normatives.
Altres accions són la redacció d’un codi de bon govern, a càrrec de la Comissió
Especial de Textos Normatius.
PROMOCIÓ ECONÒMICA
 Dimarts 26 de juliol: Signatura del conveni amb la Federació del Comerç, la Indústria
i Turisme. Amb aquest conveni es reedita el compromís de seguir impulsant l’activitat
comercial al Masnou.
 Des del 10 d’agost al 31 d’octubre: Convocatòria de subvencions per a empreses de
nova creació.
 Divendres 9 de setembre: Signatura del conveni de col·laboració amb la Fundació
Pere Tarrés.
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TURISME
 Divendres 5 d’agost: inauguració de l’exposició “Patrimoni inèdit del Masnou”, a la
Casa de Cultura.
 A finals d’agost: Itineraris gratuïts El Masnou. Terra de Mar, itineraris per tal de
conèixer i descobrir el ric patrimoni del municipi.
 Dimecres 14 de setembre: Reunió de treball amb el president del Consorci de
Promoció Turística de la Costa del Maresme, Joaquim Arnó.
 Dissabte 17 de setembre: Jornades Europees del Patrimoni, amb la visita guiada a la
Casa Benèfica.
ACCIÓ CÍVICA
 Divendres 16 de setembre: Conferència “Reptes i oportunitats de la reforma horària a
Catalunya”, a càrrec de Fabián Mohedano, diputat del Parlament de Catalunya.
HABITATGE
 A partir de setembre: Nou punt de Servei d’intermediació pels deutes d’habitatge.
S’ha creat, a Premià de Mar, aquest servei per als veïns del Masnou, Alella, Teià,
Tiana i Premià de Dalt.
URBANISME
 28 de juliol: Ampliació pistes d’skate a Pau Casals.
 28 de juliol: Aprovació per la JGL dels contractes menors per a projectes del Parc
Vallmora.
 26 d’agost: Nous bancs per a la plaça Marcel·lina de Monteys.
MANTENIMENT, SERVEIS MUNICIPALS I PAISATGE
 Divendres 29 de juliol: Finalització dels treballs per a vianants a Ocata.
 Dimecres 7 de setembre: Substitució dels jocs infantils a diversos llocs del municipi.
MEDI AMBIENT
 Millora de la xarxa d’aigua potable al sector de Can Mandri: S’han aprovat un
conjunt de treballs de millora que permetran reduir les avaries i les afectacions que es
produeixen quan s’ha de fer alguna intervenció a la xarxa d’aigua potable en aquest
sector.
MOBILITAT I VIA PÚBLICA
 A partir de l’1 de setembre: L’autobús urbà amplia el servei els caps de setmana.
 Dimecres 21 i dijous 22 de setembre: Dins la setmana de la Mobilitat Sostenible i
Segura, dia del transport gratuït, amb l’autobús urbà municipal gratuït, i el dia sense
cotxes, amb tancament del trànsit al carrer de Sant Agustí.
CULTURA
 Juliol: 20 anys de Ple de Riure. Del 19 al 23 de juliol, va tenir lloc la vintena edició del
Festival de Teatre Còmic del Masnou: Ple de Riure.
 Agost: El passat 5 d’agost, van acabar les obres del Casinet, nou espai per
exposicions i per al Centre d’Informació i Recursos per a Dones (CIRD).
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BIBLIOTECA
 Durant tot el mes de setembre: Exposició “El Greco a través del mirall”, a càrrec dels
alumnes de l’escola d’art BLANCDEguix.
 Des del passat 19 de setembre: Inici d’inscripcions als clubs de lectura infantils. Fins
a l’1 d’octubre.
ACTIVITATS DE LES ENTITATS
 Diumenge 30 de juliol i 21 d’agost: L’associació Ple de Swing va organitzar una
ballada de Lindy Hop, a la plaça d’Ocata, com és tradicional del 3r diumenge de mes.
 Dissabte 20 d’agost: L’Associació Sardanista va organitzar una ballada de sardanes
amb sopar inclòs.
 Del 16 al 18 de setembre: L’entitat Fem Fira va organitzar l’exposició del taller de
patchwork que van crear els participants d’aquest taller.
 Dissabte 17 de setembre: La Colla Bastonera Ple de Cops va convocar les colles de
gegants i capgrossos, trabucaires, colla de diables i la seva banda. Tot això dins del
Ple de Rauxa.
ESPAI ESCÈNIC CA N’HUMET
 Dissabte i diumenge 17 i 18 de setembre, teatre organitzat per l’Associació La
Teatral, amb els espectacles Meravellosament blanc. Amb aquesta activitat s’inaugura
la temporada de tardor de l’Espai Escènic, que recuperarà algunes de les cites més
reeixides.
ACCIÓ SOCIAL
 El 29 de juliol: Signatura del contracte Programa al Palau de la Generalitat, per
reforçar els serveis socials d’ajuntaments i consell comarcals de Barcelona.
ENSENYAMENT
 Dilluns 12 de setembre: Inici del període de matrícula viva per als cursos del Centre
de Formació de Persones Adultes del Masnou.
 Dimarts 20 de setembre: Inauguració del curs escolar 2016-2017.
SALUT PÚBLICA i CONSUM
 Juliol: La companyia Endesa comença la substitució dels comptadors d’electricitat per
nous equips.
 Dimecres 21 de setembre: Taller d’informació alimentària, destinada a establiments
minoristes d’alimentació i restauració.
JOVENTUT
 Dijous 15 de setembre: Paddle Surf Nocturn Full Moon.
 Dissabte 17 de setembre: Final d’estiu Carvings Maresme.
INFÀNCIA
 29 de juliol: Cloenda del Casal i campus del Fakaló 2016.
 A partir del divendres 16 de setembre: Joguines comunitàries, al parc dels Països
Catalans ja disposa d’una caixa de joguines per compartir.
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3. Donar compte dels decrets d'Alcaldia
El secretari general dóna compte de la relació de decrets, tramitats electrònicament, que
van del número 1.228. de data 18 de juliol de 2016, al número 1.497, de data 14 de
setembre de 2016.
Resultat: El Ple en resta assabentat.
4. Donar compte de l'informe corresponent al segon trimestre de l'any 2016 sobre
compliment dels terminis de pagament de les obligacions pendents, emès
conforme a allò establert per l'article 4 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol.
El tresorer de la corporació ret compte de l’informe, el qual literalment diu:
“Informe del segon trimestre de 2016 sobre compliment de terminis de pagament
d’obligacions pendents
De conformitat amb allò establert a l'article 4 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de
modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s'estableixen mesures de
lluita contra la morositat en les operacions comercials, trimestralment s'haurà d'emetre un
informe sobre el compliment dels terminis de pagament de les obligacions, que inclourà
necessàriament el nombre i la quantia global de les obligacions pendents amb
incompliment de termini, per la qual cosa s’inclou l’annex següent:
Annex 1, amb els quadres i llistats sobre els pagaments realitzats en el trimestre tant dins
com fora del període legal de pagament, les factures o documents justificatius pendents
de pagament al final del trimestre, que inclou un resum del nombre i la quantia global de
les obligacions pendents amb incompliment de termini.
D’acord amb allò establert per l’article 216.4 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de
novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic,
redactat d’acord amb la modificació introduïda pel número 1 de la disposició addicional
setena de la Llei 11/2013, de 26 de juliol, de mesures de suport a l’emprenedor i d’estímul
al creixement i de la creació d’ocupació, que estableix que “l’administració tindrà
l’obligació d’abonar el preu dins dels trenta dies següents a la data d’aprovació de les
certificacions d’obra o dels documents que acreditin la conformitat...”, les dades del
present informe de morositat s’han calculat tenint en compte com a data de referència de
càlcul, la data d’aprovació de les factures.
Normativa aplicable:
- Llei 15/2010, de 5 de juliol, de mesures de lluita contra la morositat en les operacions
comercials.
- Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la
Llei de contractes del sector públic.
- Reial decret 1496/2003, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el reglament pel que es
regulen les obligacions de facturació i es modifica el reglament de l’impost sobre el valor
afegit.”
Caldrà donar compte del present informe en el primer Ple municipal que es celebri.”
Resultat: En resten assabentats.
5. Aprovació i reconeixement extrajudicial de factures sense contractació i factures
sense suficient consignació pressupostària d’exercicis anteriors
“Antecedents
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Es troben en aquesta intervenció factures corresponents a la prestació e serveis,
subministraments i treballs diversos acreditats per diferents proveïdors i que no s’han
pogut aplicar al pressupost 2015.
La realització de les despeses de serveis, subministraments i treballs ha estat justificada i
que les factures que acrediten els deutes han estat degudament conformades i reuneixen
els requisits adients per pagar-les i que, per tant, és procedent que la Corporació les
aprovi i que reconegui el crèdit que representen.
Les factures i quotes han estat registrades a finals de 2015 i durant el 2016 sense que
s’hagués fet la seva autorització corresponent durant l’exercici de la despesa.
Hi ha cobertura pressupostària per atendre aquestes obligacions en el pressupost de
l’exercici 2016 , les esmentades factures han estat fiscalitzades per la Intervenció i han
seguit els tràmits de comunicació als òrgans competents, amb caràcter previ o posterior a
la seva tramitació.
Per part d’intervenció s’emet informe en el qual s’estableix la viabilitat de l’expedient.
Fonaments de dret
- Llei 7/1985 de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local.
- RD legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la llei
d’Hisendes Locals.
- RD 500/90, de 20 d’abril, pel qual es regula el Reglament de Pressupostos.(art.
60.2), el qual determina que correspon al Ple de l’Entitat el reconeixement
extrajudicial de crèdits, sempre que no existeixi dotació pressupostària, operacions
especials de crèdit, o concessions de quita i espera.
- Base 15 de les d’execució del pressupost, apartat c) on estableix que les despeses
procedents d'exercicis anteriors com a conseqüència de la realització d'una
despesa no aprovada amb anterioritat. En aquest cas el reconeixement és
competència del Ple.
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa.
En virtut de tot el que s’ha exposat, es proposa, al Ple de la corporació, l’adopció dels
acords següents:
Primer.- Aprovar la relació de factures extrajudicials d’exercicis anteriors següents per
import de 2.178,99 euros:
Tercer
XXXXX

Descripció
Autònom

Aplicació
pressupostària

Import

Disseny descripció models figueretes marines

IG,23121,22699

36,30

Figueretes variades impreses en color sobre cartolina

IG,23121,22699

834,90
871,20

P5800008D

Consell Comarcal

Liquidació observatori mercat laboral 2015

PE,24100,22699

400,00

Liquidació observatori mercat laboral 2014

PE,24100,22700

400,00
800,00

Reparació de l'ascensor, entrada principal pla. Llibertat
amb N-II
MS,92062,21200

A50001726

Schindler S.A

G62021423

Associació
Museus
marítims Mediterranis
Quota soci numerari exercici 2015

178,29
178,29
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B64522378

Kuwadro S.L.

Tixol aigua mate. Casa del Marquès

PE, 43300,63200

279,50
279,50

TOTAL

2.178,99

Segon.- Reconèixer les obligacions reconegudes i procedir al pagament mitjançant
transferència bancària.”
El Sr. Jordi Matas presenta aquest punt tot explicant:
Gràcies, senyor alcalde. Tal com es va comentar a la Comissió Informativa es tracta de
set factures, que no tenien consignació pressupostària en el moment de fer el tancament
de l’exercici. Perdó, o que desconeixíem en el moment de fer el tancament de l’exercici, i
és per un import de 2.178,99 €. També, com es va comentar, doncs, sembla que
d’algunes factures es triga molt a enviar i notificar-nos els imports.
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies. Algun grup demana intervenir? Senyor Màxim Fàbregas, endavant.
El Sr. Màxim Fàbregas
Bé, una vegada més, i ja hem perdut el compte, ens trobem davant d’una proposta
d’aprovació de factures que no han seguit la tramitació prevista per la legalitat vigent.
Avui se’ns presenten, nosaltres n’hem vist 6, no sabem quina és la 7a, però segur que
se’ns n’ha despitat alguna, com li passa al Govern. Sis factures que, com en d’altres
ocasions, no havien estat comptabilitzades en el seu moment per diversos motius i per a
cap de les quals no es disposa de l’autorització de despesa que és obligatòria.
Podem entendre que això passi en alguna ocasió, com en aquest cas podria passar, per
exemple, amb les dues factures corresponents a la Regidoria d’Igualtat, ja que a l’informe
s’especifica que van entrar a l’Ajuntament més tard del 20 de desembre, cosa que
creiem, que és la data màxima que fixa la Intervenció municipal. Ens sobta, però, que
malgrat que es diu que van entrar el 20 de desembre, la data de la factura és de 16 de
novembre; per tant, anterior en més d’un mes a la data fixada per Intervenció i, per això,
voldríem que el Govern ens aclarís quina va ser la data de recepció d’aquestes dues
factures. La data de recepció, no la data en què es van registrar.
No entenem de cap manera el que ha succeït amb la factura corresponent al pagament
de la quota per ser membre de l’Associació de Museus Marítims de la Mediterrània,
veiem una contradicció greu entre l’informe de Cultura que s’acompanya a l’expedient,
segons el qual el full de la quota no es va rebre dins l’exercici de 2015, i el contingut de
l’escrit de l’Associació, de data 20 de febrer de 2015, mitjançant el qual es comunica a
l’Ajuntament que ja es pot procedir a efectuar el pagament.
Per una raó semblant és incomprensible, per a nosaltres, que avui haguem d’aprovar el
pagament corresponent a la quota d’adhesió al Servei de l’Observatori Local del
Maresme corresponent a l’any 2014, ja que la notificació que l’Ajuntament aporta té data
10 de desembre de 2014, i a l’informe tècnic justificatiu de la necessitat de procedir al
pagament es fa constar que: “No es tenia coneixement d’aquesta factura fins a l’any
2016”, no ho entenem.
Per al nostre grup és inadmissible aquesta reiteració, que ja hem denunciat en diverses
ocasions, i, en conseqüència, exigim al Govern que prengui les mesures necessàries per
tal d’evitar que es repeteixi en el futur.
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Així mateix, demanem al Govern que ens aclareixi en quines dates exactes es van rebre
a l’Ajuntament els escrits que, tant pel que fa referència a l’Associació de Museus
Marítims de la Mediterrània com al Consell Comarcal, reclamaven els pagaments
pendents.
Malgrat la nostra discrepància amb aquesta manera d’actuar, nosaltres votarem
abstenció perquè entenem que l’Ajuntament ha de fer front a les seves obligacions de
pagament, malgrat que el tràmit per fer-ho no respecti els requeriments legals inicials.
Gràcies.
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies. Hi ha alguna altra intervenció abans de passar al ponent?
El Sr. Jordi Matas
Com correspon, li farem, doncs, mirarem tota aquesta documentació com no pot ser
d’altra manera. El que passa, sí, permeti’m una mica discrepar de l’afirmació: “com si no
s’hagués tramitat bé aquest tema per part de...” Bé, són formes de veure que no hi ha
hagut Govern, crec, mai, que no hagi tingut alguna factura en un moment o altre. Són
poques, gràcies a Déu i esperem millorar i que no es repeteixi en un futur, però depèn de
les persones i dels departaments. Nosaltres al final som... ens arriba al final.
El Sr. Jaume Oliveras
Alguna precisió més senyor Màxim Fàbregas?
El Sr. Màxim Fàbregas
Sí, no que agraeixo la intervenció del regidor d’hisenda i el seu compromís, però és
evident que la feina prèvia l’han de fer els treballadors municipals, però també és evident
que una vegada es demostra que alguna cosa no funciona del tot bé, els regidors
responsables són els que han de prendre les mesures que siguin necessàries. Gràcies.
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies. Per tant, hauríem d’efectuar la votació del reconeixement d’aquestes
factures extrajudicials.
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 (4 regidors) i C’s (3 regidors) hi
voten a favor.
Els grups municipals de la CUP-PA (2 regidores), ICV-EUiA-E (2 regidors), PSC-CP (2
regidors) i PP (1 regidor) s’abstenen.
6. Expedient de modificació del pressupost, expedient número 21/2016 per crèdit
extraordinari
“Fets
En sessió plenària extraordinària del dia 22 d’octubre de 2015, es va aprovar el
pressupost 2016, amb l’annex de les inversions.
En data 26 de juliol de 2016, s’ha presentat al departament d’intervenció informe del
departament d’Urbanisme i Activitats, on posen de manifest que per poder sol·licitar
recurs tècnic en el marc del catàleg de serveis 2016 de la Diputació de Barcelona,
consistent en la redacció d’un avantprojecte per la modificació puntual del Pla General
9
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d’Ordenació en l’àmbit delimitat pels carrers de Miquel Biada, Figueres, Torrent Umbert i
carretera N-II, és necessari tirar endavant una modificació del pressupost, concretament
la creació d’una aplicació pressupostària al capítol 4 per fer front al 10% com a
cofinançament, en aquest cas finançada amb la baixa del capítol 2 pel mateix import.
En data 3 d’agost de 2016, s’ha presentat al departament d’intervenció informe del
departament de Mobilitat i Via Pública, on posen de manifest que per poder sol·licitar
recurs tècnic en el marc regulador del catàleg de serveis del Pla “Xarxa de Governs
Local” per l’actuació del pas de vianants a la carretera BV-5026 accés polígon La Bòbila,
és necessari tirar endavant una modificació del pressupost, concretament la creació d’una
aplicació pressupostària al capítol 7 per fer front al 29,4% com a cofinançament, en
aquest cas finançada amb la baixa del capítol 6 pel mateix import.
Des del departament d’intervenció s’emet informe al respecte.
Fonaments de dret
Atès que en l’article 177 del Reial decret legislatiu 2/2004 de 5 de març, pel qual s’aprova
el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals s’estableix la possibilitat de dur a
terme expedients de modificació de pressupost per crèdit extraordinari.
Vist que l’Art.52.2 f) i114.1 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el
Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya estableix que l’aprovació de
la modificació del pressupost per crèdit extraordinari és competència del Ple de
l’Ajuntament per majoria simple.
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa.
En virtut de tot el que s’ha exposat, es proposa, al Ple de la corporació, l’adopció dels
acords següents:
PRIMER.- Aprovar la modificació pressupostària del pressupost 2016, per crèdit
extraordinari número 21/2016, el qual a nivell de capítols és el següent:
CRÈDIT EXTRAORDINARI NUM 21/2016
CAPÍTOL 7

TRASFERÈNCIES DE CAPITAL

8.868,49

CAPÍTOL 4

TRANSFERÈNCIES CORRENTS

2.245,00
========
11.113,49

Les anteriors despeses es financen a partir de la baixa d’aplicacions pressupostàries de
capítol 6 i 2:
CAPÍTOL 6 INVERSIONS REALS

-8.868,49

CAPÍTOL 2 DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS -2.245,00
=========
-11.113,49

SEGON.- Exposar al públic el Pressupost esmentat pel termini de quinze dies a la
Intervenció municipal de l’Ajuntament, mitjançant un edicte al BOP i a l’e-tauler de la
corporació als efectes d'examen i possibles reclamacions pels interessats així com al
portal de transparència. Aquest acord es considerarà definitiu si no s’hi produeixen
reclamacions en contra durant el termini d’exposició pública, i entrarà en vigor en
l’exercici al qual es refereix, quan s’hagi complert el que disposen l’article 112.3 de la Llei
7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i l’article 169 del Reial decret
legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals.”
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El Sr. Jordi Matas presenta aquest punt tot explicant:
Tal com també es va comentar exhaustivament per part de l’interventor a la Comissió
Informativa, no és una ampliació de crèdit bancari, sinó que es tracta d’una modificació en
les partides per poder fer front a la recepció d’una subvenció per poder realitzar uns
treballs. Llavors, hi ha uns treballs per als quals no tenim partida pressupostària creada
en el pressupost i, per tant, el que fem ara és aprovar aquesta partida amb la qual rebem
aquesta subvenció per poder executar aquestes inversions.
El Sr. Jaume Oliveras
Alguna intervenció al respecte? Senyor Màxim Fàbregas.
El Sr. Màxim Fàbregas
Gràcies, senyor alcalde. Bé, la proposta, com explicava el regidor, planteja dos canvis en
dues partides del pressupost municipal de l’any 2016.
En aquesta ocasió, tot i que el nostre grup va votar en contra de l’aprovació del
pressupost, avui votarem a favor de la proposta. I ho farem per dues raons:
La primera és perquè compartim les dues actuacions que es proposen executar a càrrec
d’aquestes modificacions. Nosaltres creiem molt encertada, i felicitem el Govern per això,
la decisió de la realització d’un pas de vianants a l’avinguda Cusí i Fortunet, a l’alçada del
c/ Artesa de Segre, tot i que creiem que la DIBA hauria d’haver fet front al pagament total
de l’actuació i no carregar sobre les arques municipals el 30 % del cost de l’actuació.
La segona raó és que, tot i que hem hagut d’esperar cinc anys, finalment el Govern
sembla que s’ha posat les piles i ha atès les nostres reiterades queixes, que les hi hem
fet arribar públicament, pel seu immobilisme pel que fa a la planificació del sector de
l’Estampadora (la darrera de les queixes va ser el passat mes de juliol).
Una planificació que ha tingut aturada cinc anys i que, com a conseqüència, ha degradat
encara més la situació d’aquesta part del municipi, una de les que més (sinó la que més),
i necessita una intervenció de l’urbanisme municipal per encarar la seva dignificació, que
els seus veïns i veïnes esperen des de l’any 1985. Que quedi clar que no són retrets al
regidor d’Hisenda, són retrets al Govern actual i al Govern anterior, en el seu conjunt.
Ens felicitem, doncs, per aquest desbloqueig i, com hem fet en altres ocasions en què
hem tractat d’aquest problema, ens oferim a treballar des de l’inici amb el Govern
municipal per, en el menor termini possible i amb el màxim consens entre els grups del
consistori i del veïnat afectat, millorar i aconseguir una proposta de transformació
d’aquest sector que serveixi per millorar les condicions de vida dels seus veïns i veïnes i,
a la vegada, i això és molt important també, per obtenir per al Masnou més espais verds,
més equipaments, sense oblidar, també, les parcel·les per a la construcció d’habitatge
social, del qual el nostre poble està tan mancat.
Al mateix temps, és una pregunta que dirigíem al Govern, però concretament al regidor
d’urbanisme, voldríem saber si el Govern ha decidit excloure de l’àmbit d’aquesta
planificació la unitat de Can Montals. Si és així, voldríem conèixer-ne les raons i també
saber què hi pensa fer el Govern.
Nosaltres creiem que ja fa massa anys que en aquell àmbit existeixen solars buits i
carrers sense urbanitzar i que, per tant, s’ha de posar fil a l’agulla i, en conseqüència,
demanem al Govern que, si Can Montals ha estat exclosa, es realitzin les actuacions
necessàries per tal de donar una solució ràpida i que no sigui gaire costosa per als veïns
de l’àmbit. Recordeu que està pendent la cessió d’un espai de zona verda que és molt
important per al municipi. Gràcies.
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El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies. Alguna intervenció més per part dels grups? Doncs passaríem a votar la
proposta.
Resultat: Aprovat per unanimitat simple per 20 vots a favor.
Votació
Els grups municipals d’ERC-AM-MES (6 regidors), CiU (4 regidors), C’s (3 regidors),
CUP-PA (2 regidores), ICV-EUiA-E (2 regidors), PSC-CP (2 regidors) i PP (1 regidor) hi
voten a favor.
7. Adhesió i aprovació dels Estatus de l'Associació de Municipis per la
Independència
La senyora Sílvia Folch Sánchez, regidora delegada de Serveis Generals, llegeix la
proposta següent:
“El 13 de setembre de 2009 s’iniciava a Arenys de Munt un moviment popular que
reclamava exercir el dret d’autodeterminació a partir de realitzar una consulta impulsada
per la ciutadania en la que es preguntava a la població sobre l’acceptació d’una nació
catalana independent dins de la Unió Europea. La iniciativa va ser seguida per 554
municipis d’arreu de Catalunya.
Vista la Carta de les Nacions Unides, el Decret 110/1996, de 2 d’abril, que regula la
constitució d’organitzacions associatives de les entitats locals de Catalunya per tal de
protegir i promoure els seus interessos comuns i genèrics, i els articles 133 a 136 de la
Llei municipal i de règim local de Catalunya, ens els que s’estableix que els ens locals
tenen dret a associar-se en concordança amb el disposa l’esmentat decret 110/1996.
Vist que el Ple de l’ajuntament del Masnou de data 17 de novembre de 2011 va
manifestar la voluntat de l’Ajuntament del Masnou de formar part de l’associació d’ens
locals Municipis per la Independència.
Vist l’informe de la cap del gabinet de l’Alcaldia de data 1 d’agost de 2016.
Vist el contingut de l’acta de constitució de l’Associació de Municipis per la Independència
(AMI) i el text dels seus Estatuts, que s’adjunten.
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.- Adherir-se a l’Associació de Municipis per la Independència, constituïda a Vic en
data 14 de desembre de 2011.
Segon.- Aprovar els Estatuts que regulen l’Associació.
Tercer.- Facultar el Sr. Alcalde per signar els documents necessaris per a l’efectivitat dels
precedents acords.
Quart.- Delegar en l’Alcalde per representar aquest Ajuntament davant l’Associació amb
totes les facultats previstes en els Estatuts.
Cinquè.- Remetre certificat de l’acord a la presidència de l’Associació de Municipis per la
Independència domiciliada al carrer Ciutat, 1 - 08500 Vic i també a la Direcció General
d’Administració Local del Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya.”
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El Sr. Jaume Oliveras
Hi haurien paraules?
El Sr. Màxim Fàbregas
Una petició, sí, no és ordre és una petició. En diverses ocasions hem manifestat en
aquesta mateixa sala que nosaltres no som partidaris que en el Ple es debatin assumptes
que compten amb informes desfavorables dels serveis jurídics o dels serveis econòmics
de l’Ajuntament i, en aquest cas, ens trobem en aquesta situació, ja que a l’expedient,
com tots vostès saben, hi ha un informe conjunt del secretari i l’interventor de
l’Ajuntament en el qual, entre altres consideracions, s’afirma: “No obstant això, qui
subscriu considera que l’objecte i finalitats previstos en els estatuts sotmesos a estudi
excedeixen de l’àmbit competencial municipal. Per tant, l’aprovació d’aquests estatuts per
part del Ple municipal podria comportar la nul·litat de ple dret de l’acord adoptat en virtut
del que preveu l’article 62.1.b) LRJPAC (Llei de règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu comú).”És per aquesta raó que demanem que el
punt es retiri de l’ordre del dia. Gràcies
El Sr. Jaume Oliveras
És voluntat del Govern, ja li contesto jo mateix, no retirar aquest punt de l’ordre del dia i,
per tant, és voluntat del Govern mantenir aquest punt de l’ordre, així que passem a
votació. Hem de votar que...?
El Sr. Màxim Fàbregas
Si es retira de l’ordre del dia.
El Sr. Jaume Oliveras
D’acord. Doncs votem si es retira de l’ordre del dia. Alguna qüestió sobre el tema?
El Sr. Ernest Suñé
Sí, vull recordar que jo vaig presentar un escrit demanant-ne la retirada i era més que res
per recordar que s’havia de votar l’escrit, però com ja veiem que van a fer-ho, doncs...
El Sr. Jaume Oliveras
Doncs vots a favor de la retirada del punt?
El president sotmet a votació que aquest punt es retiri de l’ordre del dia.
Resultat: Es rebutja la proposta per 12 vots en contra i 8 vots a favor.
Votació:
Els grups municipals de C’s (3 regidors), ICV-EUiA-E (2 regidors), PSC-CP (2 regidors) i
PP (1 regidor) hi voten a favor.
Els grups municipals d’ERC-AM-MES (6 regidors), CiU (4 regidors) i CUP-PA (2
regidores) hi voten en contra.
El Sr. Jaume Oliveras
Per tant, entraríem en el debat. Senyor De las Heras, té la paraula.
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El Sr. Federico de las Heras
Sí, bona nit, gràcies senyor alcalde. De fet, la meva intervenció es basa pràcticament en
les mateixes paraules que ha comentat el meu company, el senyor Màxim Fàbregas.
Però voldria fer un afegit aquí quan es fa la presentació, independentment que nosaltres
no estiguem d’acord en la independència, independentment que nosaltres votaríem en
contra sempre d’això. Però vull fer una mica d’esment al que s’ha comentat pels dos
òrgans administratius d’aquí de l’Ajuntament nostre, com són el secretari i l’interventor.
Que és el que han comentat respecte d’aquesta decisió. Informa que quan es fa la
proposta s’esmenta a l’informe del cap del Gabinet d’Alcaldia, vist aquest informe. Vist el
contingut de l’acta de constitució de l’AMI, vist el dictamen favorable de la comissió
informativa, però s’obvia l’informe conjunt de secretaria i intervenció. Això no s’esmenta
en el preàmbul.
I vaig a fer una petita lectura, ampliant una mica el que ha comentat el meu predecessor.
En el punt de conclusions en l’apartat cinquè diu, “No obstant això, qui subscriu” i estem
parlant del secretari i l’interventor d’aquest Ajuntament, “considera que l’objecte i finalitats
previstos en els estatuts sotmesos a estudi excedeixen de l’àmbit competencial municipal
quan estableixen que ens proposem crear l’Associació de Municipis per la Independència
que treballi permanentment per la consecució d’un Estat propi per a Catalunya, de
l’exposició de motius. L’objecte i finalitat de l’Associació són:
a) Esdevenir un ampli espai de debat on compartir idees, iniciatives legals o cíviques,
experiències, informació, eines de gestió i tot allò que pugui ser útil per dur el
poble de Catalunya cap a la independència per tal d’assolir les plenes
competències municipals.”
Per tant, l’aprovació d’aquests estatuts per part del Ple municipal podria comportar la
nul·litat de ple dret de l’acord adoptat en virtut del que preveu l’article d’una llei. O sigui
poden ser nuls de ple dret. De fet, nosaltres els impugnarem, ja els ho puc avançar. Per
tot l’anterior, que és el que informen el nostre secretari i el nostre interventor d’aquest
Ajuntament. Informen favorablement quant a la forma dels estatuts reguladors, jurídica és
favorable, però desfavorablement quan al contingut. És a dir, textualment diu
desfavorablement pel que fa al fons dels estatuts reguladors de l’Associació de Municipis
per la Independència, atès que la seva finalitat excedeix l’àmbit competencial dels
municipis. I jo afegiria: i a més persegueix la finalitat de destruir el nostre estat actual de
dret.
Penso que entrar en aquesta dinàmica de l’associació és entrar, a més, a les últimes; ja
s’hi han afegit uns quants municipis, entrem dels finals, dels últims. Potser dels que fins
ara s’hi havien afegit i penso que és un error d’aquest Ajuntament. És un incompliment
més del que és el respecte o el que és el deure cap a tots i cadascun dels ciutadans
d’aquest Ajuntament. Gràcies
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies, senyor De las Heras. Per part del Grup Socialista, senyor Suñé.
El Sr. Ernest Suñé
Moltes gràcies, bona nit a tothom. El nostre grup coincideix amb el que ja s’ha expressat
per part d’altres portaveus i coincideix amb el criteri establert a l’informe conjunt de
Secretaria i Intervenció, en el sentit que la finalitat d’aquesta associació excedeix l’àmbit
competencial dels municipis.
Entenem que és un debat polític, destinat a remoure les files processistes i aixecar
aquest esperit que sembla que perd pistonada. Bé, en tot cas el nostre vot serà negatiu i
no ens ampliarem més en aquest tema, que hi ha temes més important al plenari d’avui.
Gràcies
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El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies. Senyor Màxim Fàbregas, té la paraula.
El Sr. Màxim Fàbregas
Gràcies, senyor alcalde. Bé, com ja s’ha explicat, la proposta que avui se’ns presenta a
votació planteja dos acords, el primer adherir-nos a l’AMI, la qual cosa genera una
pregunta i és: si l’acord del Ple es va adoptar l’any 2011 encara estem al 2016 sense ser
membres de ple dret? I la segona, aprovar els estatuts.
Nosaltres, ja en el novembre de 2011, jo tinc apuntat que va ser el 25, la regidora ha llegit
el 17, haurem de mirar com van les dates, nosaltres ens vàrem abstenir en la votació de
la moció que havien presentat ERC i CiU que proposava que l’Ajuntament del Masnou
manifestés la seva voluntat d’adherir-se, cosa que sembla, com deia, que no s’ha fet fins
ara.
Ara, a més de l’adhesió, es proposa aprovar els estatuts, uns estatuts sobre els quals, tal
com he comentat abans, hi ha un informe del secretari i de l’interventor que alerten que
no s’adeqüen a la legalitat. Per tant, sense entrar en el fons de la proposta, nosaltres, en
coherència amb els posicionaments que hem tingut anteriorment, no donarem suport a la
proposta i ens abstindrem en la seva votació. Gràcies
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies. Alguna intervenció? Senyor Avilés
El Sr. Francisco Avilés
Sí, gracias señor alcalde. A ver, yo algunas veces ya lo he manifestado, pero, en fin,
tendremos que repetirlo. Yo les pido por favor que dejen de utilizar la institución, que es el
ayuntamiento de todos, para fines partidistas. Yo creo que se les ha permitido, se les ha
consentido durante mucho tiempo el uso partidista de ésta sala de plenos, recordemos el
pasado 11 de septiembre con sus curiosas charlas independentistas, mientras que otros
partidos hacemos nuestras charlas unionistas en locales que no son el pleno municipal.
Aquella casa que representa a todos los ciudadanos, pero ustedes siguen utilizando de
forma partidista la institución, pero es que además, en fin, ya ha cogido unos tintes
exagerados porque hasta el punto con una cierta soberbia, chulería, no sabría cómo
definirlo, hasta el punto de llegar, ya no como moción, que es lo que normalmente se
hace o en fin, propuesta de resolución o... si no como punto del orden del día ciertas
adiciones que conlleva que tienen, y lo han manifestado los dos técnicos de la casa o los
altos funcionarios de ésta casa, que el contenido del mismo podría ser declarado nulo de
pleno derecho porque excede las competencias municipales sobre las cuales, en fin, que
excedencia de competencias hay bastantes ya sentencias que así lo van estableciendo.
Que los ayuntamientos se tienen que dedicar a lo que se tienen que dedicar y con esto
del juego de la independencia pues está haciendo algunas cuestiones que son absurdas
y que afortunadamente los tribunales van poniendo en su sitio. Y aparte de que insisten,
de que están poniendo en riesgo a la institución, de que están generando separación,
generando división entre los ciudadanos del municipio, están poniendo en peligro las
arcas del municipio, porque sabrá que esto acabará en un recurso y que si el gobierno
mantiene su postura acabará en un recurso al contencioso administrativo que conlleva
gastos, que por mucho que digan ustedes no nos lo paga la Asociación Catalana de
Municipios, la pagamos todos. O sea que también conlleva gastos, vamos a ver si hay
sentencias que nos condenan en costas, a ver quién paga estas costas. O sea están
poniendo en riesgo las finanzas del Ayuntamiento por una cuestión partidista. Yo
entiendo, como decía el compañero Suñé, que el suflé se está deshinchando y hay que
mantenerlo vivo de alguna manera y como han aprovechado que desde hacía 5 o 6 años
tocaba hacer esto y ahora ya lo hemos hecho pues llevémoslo a pleno y así en éste pleno
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ya tenemos un tema más independentista y que la llama no se apague. Pero, ¿es que
más tarde o más temprano se va a apagar y que nos van a dejar? Es decir, está
poniendo en contra, vamos es que a mí no se me ocurriría llevar a pleno o a una votación
en el que los dos altos funcionarios del ayuntamiento recomendaran o dijeran o
expresaran o manifestaran que posiblemente el contenido es nulo. Es decir yo... desde
luego... haría caso ciego de lo que nos dijeran estos dos funcionarios, pero bueno. Es
decir, ustedes se los pasan por encima. Le hacen hacer un informe a la jefa de Gabinete
de Alcaldía sobre esto, una cosa nunca vista, pero ¿qué pasará cuando todo esto
desaparece? Que cuando el suflé desaparezca todas estas, digamos, acciones llevadas
al extremo, esto de poner en la picota determinas personas, porque les recuerdo que
aquí alguna vez cuando ha habido algún otro alto funcionario que ha hecho algún informe
negativo, en el público se han referido de forma despectiva, de forma despectiva, eh... Se
le ha dicho ¿Y quien firma esto? Tal, ah, y es habilitado del estado... ah, ¡no me digas
más! O sea, están ustedes poniendo en la picota profesionales de esta casa, están
poniendo en la picota al jefe del Gabinete de la Alcaldía para mantener una causa.
Háganlo en sus casas, en sus partidos políticos con sus medios, con sus instrumentos,
como vienen haciéndolo y que se les da bien. Pero, por favor, es que lo hemos dicho por
activa y por pasiva. Yo creo que va siendo el momento de empezar a poner los puntos
sobre las is y que, seguramente y lamentablemente, va a tener que judicializarse todo
esto para que la gente que vaya promoviendo este tipo de acciones acabe siendo
condenada. Y eso es lo que esperamos, pues que la gente que se salta la ley pues acabe
siendo condenado. Y no va a quedar más remedio. Supongo que es una manera de salir
de este suflé del que no tienen salida, es decir, pues una sentencia judicial, oiga, yo a los
70 años ya he cobrado todo lo que tenía que cobrar y para casa tan contenta como un
mártir. Bueno, pero piensen, por favor, en la institución, piensen en el ayuntamiento que
es de todos, en ésta casa, en ésta sala noble y no vengan a traer determinada
propaganda política que no toca. Tienen posibilidades de presentar mociones, presentar
otro tipo de iniciativas que yo creo que ésta ya se escapa a todas luces. Pero, bueno,
insistirán ustedes en su línea y no nos va a quedar más remedio que judicializar parte de
la política que están realizando últimamente.
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies. Per part del Govern? Senyora Folch
La Sra. Sílvia Folch
Sí, gràcies, senyor alcalde. Bé, les manifestacions que avui no sorprendran a ningú, la
voluntat política d’aquest Equip de Govern ja l’hem expressada manifestament en moltes
ocasions, com bé s’han referit. Aquesta manifestació d’entrar en aquesta associació és
cert, va ser del novembre del 2011, és quan ho manifestem per primera vegada. Aquesta
associació es va constituir després i s’han d’aprovar, i així ho diu els seus estatuts, per
cada ajuntament que s’hi vulgui adherir. Ha arribat el moment i nosaltres manifestem
novament la intenció d’adherir-nos-hi, igual que ho han fet 700 ajuntaments prèviament.
Sí, 700 ajuntaments s’han adherit a aquesta associació. Han parlat de l’informe emès
conjuntament per dos habilitats, òbviament està sota el seu criteri jurídic i el respectem
totalment. Malgrat tot, aquest informe conjunt diu altres coses. Diu que l’Ajuntament té
dret a associar-se, ho diu, diu que en el contingut dels estatuts regulats per l’AMI es
reconeixen tots els requisits exigits per la normativa. És a dir, són estatuts legals. És
veritat que incideixen en un tema de competència, però que incideixin en el tema de
competència no vol dir que aquest criteri signifiqui que aquestes finalitats siguin il·lícites ni
que siguin jurídicament qüestionables. Com ho dic i com he manifestat abans, és una
voluntat política d’aquest Equip de Govern adherir-se, doncs, a aquesta associació per la
independència.
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies. Si els sembla passaríem a la seva votació.
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Resultat: Aprovat per majoria absoluta per 12 vots a favor, 6 vots en contra i 2 vots
d’abstenció.
Votació
Els grups municipals d’ERC-AM-MES (6 regidors), CiU (4 regidors) i CUP-PA (2
regidores) hi voten a favor.
Els grups municipals de C’s (3 regidors), PSC-CP (2 regidors) i PP (1 regidor) hi voten en
contra.
El Grup Municipal d’ICV-EUiA-E (2 regidors), s’absté.
8. Aprovació inicial de les bases específiques reguladores de la concessió de
subvencions municipals per a l'assessorament en el compliment de les obligacions
fiscals i comptables
La Sra. Sílvia Folch Sánchez presenta aquest punt tot explicant:
Gràcies novament. El que es proposa en aquesta proposta seria l’aprovació d’una
subvenció destinada a sufragar part de les despeses que les entitats del nostre municipi
hagin tingut com a conseqüència del compliment d’unes obligacions fiscals i comptables a
l’exercici actual i a causa d’un canvi normatiu. Per tot plegat es proposa al Ple de la
corporació l’aprovació dels següents acords:
La Sra. Sílvia Folch Sánchez llegeix la part resolutiva de la proposta, la qual literalment
diu el següent:
“Vist el que estableix la llei 38/2003, de 17 de novembre, General de subvencions en
relació amb les subvencions que atorguen les administracions públiques.
Vist que, segons la normativa esmentada, l’atorgament de subvencions s’ha de fer, amb
caràcter general, seguint el principis de publicitat, transparència, concurrència,
objectivitat, igualtat i no discriminació.
Vist l’informe del Cap d’Acció Cultural, de data 13 de setembre de 2016, en que proposa
l’aprovació d’unes bases específiques reguladores de la concessió de les subvencions
municipals per a l'assessorament en el compliment de les obligacions fiscals i
comptables, a atorgar pel procediment de concurrència competitiva, per a l’any 2016.
Vista l’Ordenança general de subvencions de l’Ajuntament del Masnou, aprovada pel Ple
en sessió de data 22 de desembre del 2010.
Vist el que disposen les bases d’execució del pressupost municipal per l’any 2016,
aprovades inicialment pel Ple de l’Ajuntament en data 22 d’octubre de 2015, en relació a
l’atorgament de subvencions.
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa.
En virtut de tot el que s’ha exposat, es proposa, al Ple de la corporació, l’adopció dels
acords següents:
Primer. APROVAR inicialment les bases específiques reguladores de la concessió de les
subvencions municipals per a l'assessorament en el compliment de les obligacions fiscals
i comptables, a atorgar pel procediment de concurrència competitiva, per a l’any 2016,
d’acord amb el text que s’adjunta a aquesta proposta.
Segon. SOTMETRE aquestes bases específiques a informació pública per un termini de
30 dies hàbils, mitjançant la inserció d’anuncis al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona (BOPB), Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), e-Tauler i portal
17

Acta del Ple de l'Ajuntament del Masnou

Sessió núm. PLE2016000009

22 de setembre de 2016

de transparència del web municipal, als efectes de presentació d’al·legacions o
reclamacions, si s’escau.
Tercer. CONSIDERAR aprovades definitivament aquestes bases especifiques en el cas
que no es presenti cap al·legació o reclamació.”
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies. Hi ha alguna intervenció? Per tant, passaríem a la votació de la proposta.
Resultat: Aprovat per majoria absoluta per 18 vots a favor i 2 vots d’abstenció.
Votació
Els grups municipals d’ERC-AM-MES (6 regidors), CiU (4 regidors), C’s (3 regidors) ICVEUiA-E (2 regidors), PSC-CP (2 regidors) i PP (1 regidor) hi voten a favor.
El Grup Municipal de la CUP-PA (2 regidores) s’absté.
9. Aprovació d'ampliació d'hores de servei del conveni de SAD amb el Consell
Comarcal del Maresme 2016
El Sr. Jordi Matas presenta aquest punt tot explicant:
Gràcies, alcalde. Es tracta de fer l’addenda econòmica aprovada pel servei del SAD per a
l’any 2016 per un import de 217.783,28 €, calculada a partir de la prestació de 13.400 hores.
Vist l’informe de la cap d’Acció Social, de data 26 de juliol de 2016, pel qual justifica la
necessitat d’ampliació de les hores de SAD conveniades amb el Consell Comarcal, amb això
el que serveix és per donar l’assistència a tota aquella persona que ho sol·licita. El que
necessiten s’ha calculat per aquest any, per les noves necessitats que han anat venint. Vist
el dictamen favorable de la Comissió Informativa. S’exposa al Ple l’adopció dels acords
següents:
El Sr. Jordi Matas llegeix la part resolutiva de la proposta, la qual literalment diu el
següent:
“Atès que el Ple ordinari de data 17/12/2015 va aprovar la pròrroga del Conveni de
delegació de la competència municipal relativa a la prestació del servei d’atenció
domiciliària (SAD social i SAD dependència) al Consell Comarcal del Maresme per a l’any
2016, i l’addenda econòmica.
Vist que l’addenda econòmica aprovada per al servei de SAD per a l’any 2016 va ser per
import màxim de 217.783,28 € IVA inclòs, calculada a partir de la prestació de 13.400
hores de SAD social i dependència.
Vist l’informe de la cap d’Acció Social de data 26 de juliol de 2016, pel que justifica la
necessitat d’ampliació de les hores de SAD conveniades amb el Consell Comarcal del
Maresme.
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa.
En virtut del tot el que s’ha exposat, es proposa al Ple de la corporació l’adopció dels
acords següents:
Primer. Aprovar l’ampliació de 3.927 hores de servei del Conveni de SAD amb el Consell
Comarcal del Maresme 2016.
Segon. Carregar la despesa de 63.814,00 € IVA inclòs a l’aplicació pressupostària 16 AS
23113 25000, Contractació de serveis d’atenció domiciliària, codi d’actuació SOCSAD.
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Tercer. Notificar el present acord al Consell Comarcal del Maresme.”
El Sr. Jaume Oliveras
Alguna intervenció al respecte? Passaríem a la seva votació.
Resultat: Aprovat per unanimitat simple per 20 vots a favor.
Votació
Els grups municipals d’ERC-AM-MES (6 regidors), CiU (4 regidors), C’s (3 regidors),
CUP-PA (2 regidores), ICV-EUiA-E (2 regidors), PSC-CP (2 regidors) i PP (1 regidor) hi
voten a favor.
10. Aprovació del programa de participació ciutadana i de l'avanç de modificació
puntual del Pla General d'Ordenació del Masnou en l'àmbit de la parcel·la d’El
Casino
El Sr. Jaume Oliveras
Passaríem al punt número 10, que el que faríem seria posposar-lo per a la següent
sessió.
Aquest punt queda sobre la taula.
11. Cancel·lació de la garantia definitiva del contracte de serveis de recollida de
residus, neteja viària, passeig marítim i platges del terme municipal del Masnou.
El Sr. Jordi Matas presenta aquest punt tot explicant:
Tal com diu l’enunciat, fa referència a la cancel·lació que es va dipositar en el seu dia de
la companyia CESPA, quan va ser adjudicatària del contracte de neteja viària. Com que
hi va haver un nou concurs, va guanyar una altra empresa. Ara ha passat el temps
necessari i sol·licita el retorn de la fiança que va dipositar en el seu dia. Per tant, en virtut
de tot el que s’ha exposat en l’expedient, es proposa al Ple de la corporació l’adopció dels
acords següents:
El Sr. Jordi Matas llegeix la part resolutiva de la proposta, la qual literalment diu el
següent:
“El 18 d’abril de 2013 el Ple de l’Ajuntament va adjudicar el contracte de serveis de
recollida de residus, neteja viària, passeig marítim i platges del terme municipal del
Masnou a l’empresa CESPA, S.A.
El 25 d’abril de 2013 es va signar el contracte per un preu de 1.556.151,60 €, IVA exclòs,
i una durada de 12 mesos a partir de l’1 de maig de 2013, amb la possibilitat d’una
pròrroga de 6 mesos.
El 27 de març de 2013 l’empresa CESPA, S.A. va constituir a favor de l’Ajuntament una
garantia mitjançant aval per valor de 77.807,58 €, corresponent al 5% del pressupost del
contracte, IVA exclòs. La garantia definitiva es retornarà un cop recepcionat el contracte i
consti acreditat en l’expedient corresponent que no resulten responsabilitats a càrrec del
contractista derivades de l’execució d’aquest contracte, o bé quan el contracte es resolgui
per causa que no li sigui imputable.
El 24 d’abril de 2014 el Ple de l’Ajuntament va aprovar la continuïtat del contracte de
serveis de recollida de residus, neteja viària, passeig marítim i platges del terme
municipal del Masnou adjudicat a favor de l’empresa CESPA, S.A., des de l’1 de maig al
31 d’octubre de 2014.
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El 16 d’octubre de 2014 el Ple de l’Ajuntament va aprovar la continuïtat del contracte de
serveis de recollida de residus, neteja viària, passeig marítim i platges del terme
municipal del Masnou adjudicat a favor de l’empresa CESPA, S.A., a partir de l’1 de
novembre de 2014, fins a l’entrada del nou adjudicatari que es faci càrrec del servei.
El 14 de febrer de 2016 es va donar per finalitzat el contracte de serveis de recollida de
residus, neteja viària, passeig marítim i platges del terme municipal del Masnou adjudicat
a l’empresa CESPA, S.A.
El 15 de febrer de 2016 es va signar l’acta de recepció de la maquinària cedida per
l’Ajuntament a l’empresa CESPA, S.A. com adjudicatària del contracte de serveis de
recollida de residus, neteja viària, passeig marítim i platges del terme municipal del
Masnou.
El 5 de maig de 2016 es va signar l’acta de recepció de les instal·lacions cedides per
l’Ajuntament a l’empresa CESPA, S.A. com adjudicatària del contracte de serveis de
recollida de residus, neteja viària, passeig marítim i platges del terme municipal del
Masnou
El 5 de maig de 2016 es va signar l’acta de recepció on es manifestava que els serveis
objecte d’aquest contracte han estat executats per l’empresa adjudicatària amb estricta
subjecció al plec de clàusules administratives i al plec de prescripcions tècniques
d’aquest contracte, aprovats per l’Ajuntament, i sota la supervisió dels serveis tècnics de
Manteniment i serveis de l’Ajuntament.
En data 16 de juny de 2016 l’empresa CESPA S.A. va presentar un escrit mitjançant el
qual sol·licitava la devolució del dipòsit de garantia definitiva per import de 77.807,58.-€
del contracte de serveis de recollida de residus, neteja viària, passeig marítim i platges
del terme municipal del Masnou.
En data 3 d’agost de 2016 el Cap de Manteniment, Serveis Municipals i Paisatge,
responsable del contracte, ha emès un informe en el qual es manifesta que els serveis
objecte d’aquest contracte han estat executats per l’empresa adjudicatària amb estricta
subjecció al plec de clàusules administratives i al plec de prescripcions tècniques
d’aquest contracte, aprovats per l’Ajuntament, i sota la supervisió dels serveis tècnics de
Manteniment i serveis de l’Ajuntament.
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. Cancel·lar i retornar la garantia definitiva constituïda mitjançant aval per import
de 77.807,58.-€ en concepte del contracte de serveis de recollida de residus, neteja
viària, passeig marítim i platges del terme municipal del Masnou, a l’empresa CESPA
S.A. amb CIF núm. A82741067.
Segon. Notificar el present acord a l’interessat i al departament d’Intervenció i
Tresoreria.”
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies, senyor Matas. Hi ha alguna intervenció al respecte? Passem a la seva
votació.
Resultat: Aprovat per unanimitat simple per 20 vots a favor.

20

Acta del Ple de l'Ajuntament del Masnou

Sessió núm. PLE2016000009

22 de setembre de 2016

Votació
Els grups municipals d’ERC-AM-MES (6 regidors), CiU (4 regidors), C’s (3 regidors),
CUP-PA (2 regidores), ICV-EUiA-E (2 regidors), PSC-CP (2 regidors) i PP (1 regidor) hi
voten a favor.
12. Sol·licitud autorització de forma prèvia i expressa a la cessió dels drets i
obligacions derivats del contracte "servei de manteniment i neteja dels parcs,
jardins municipals, parterres, talussos i jardineres, esporga i tractament fitosanitari
de l'arbrat i la seva pròrroga"
El Sr. Joaquim Fàbregas fa un resum de la proposta, la qual literalment diu el següent:
“Vist l’escrit presentat en aquest Ajuntament el dia 25 de maig de 2016, conjuntament, pel
Sr. CCCCC, com a representant legal de la UTE Jardins Masnou, adjudicatària del
contracte de serveis de manteniment i neteja dels parcs, jardins municipals, parterres,
talussos i jardineres, així com l’esporga i els tractaments fitosanitaris de l’arbrat del
municipi del Masnou, i pel Sr. MMMMM, en representació de la societat Innovia Coptalia
S.A.U, pel qual sol·liciten l’autorització de la cessió de l’esmentat contracte adjudicat a la
UTE Jardines Masnou per acord de Ple de data 19 de juliol de 2012, a favor de la societat
Innovia Coptalia S.A.U, que juntament amb la societat Gruporaga S.A. integra aquesta
UTE.
Vist l’informe tècnic emès en data 7 de setembre de 2016 per la tècnica auxiliar de
paisatge i responsable del contracte, relatiu a la finalització del contracte amb la UTE
Jardines Masnou, el qual transcrit literalment diu:
1. “En data 19 de juliol de 2012, el Ple de l’Ajuntament va acordar, entre d’altres,
l’adjudicació del contracte del servei de manteniment i neteja dels parcs, jardins
municipals, jardineres, parterres i talussos, així com l’esporga i els tractaments
fitosanitaris de l’arbrat del municipi del Masnou, a UTE Jardines Masnou (formada per
les societats Gruporaga S.A.i Innovia Coptalia S.A.U) per import de 1.510.407 €, IVA
exclòs.
2. En data 25 de setembre de 2012, es va signar el contracte de serveis de manteniment
i neteja dels parcs, jardins municipals, parterres, talussos i jardineres, així com
l’esporga i els tractaments fitosanitaris de l’arbrat del municipi del Masnou, entre la
UTE Jardines Masnou i l’Ajuntament del Masnou. La vigència del mateix és de quatre
anys, a comptar des l’1 d’octubre de 2012, amb la possibilitat de dues pròrrogues
anuals, obligatòries per l’adjudicatari.
3. En data 30 de setembre de 2016, es donarà per finalitzat el contracte de serveis de
manteniment i neteja dels parcs, jardins municipals, parterres, talussos i jardineres,
així com l’esporga i els tractaments fitosanitaris de l’arbrat del municipi del Masnou, a
no ser que el Ple de l’Ajuntament acordi prorrogar anualment el servei, fins a un
màxim de 2 anys.
4. En la clàusula vuitena del contracte administratiu l’adjudicatari es va comprometre
anualment a:
-

-

Esporgar 5.350 arbres. Les característiques dels arbres a esporgar i la tipologia
d’esporga s’especifiquen en el plec de clàusules tècniques i en les millores
presentades per l’empresa adjudicada.
Dedicar els recursos econòmics a reparació i/o millora de la xarxa de reg
següents: 10.500€.
Dedicar els recursos econòmics a reposició de planta següents: 4.000 €.
Fer tractaments preventius i/ o curatius per al morrut de la palmera a tots els
exemplars en els que es pugui accedir fàcilment a l’ull de la palmera, a peu dret o
amb una escala, i a 25 exemplars de grans dimensions.
21

Acta del Ple de l'Ajuntament del Masnou

-

Sessió núm. PLE2016000009

22 de setembre de 2016

Dedicar els recursos econòmics per a la reposició d’arbres i arbustos següents:
4.000 €.
Dedicar els recursos materials per a la conservació de gespes i prats següents:
3.500 €.
Dedicar els recursos addicionals de personal següents:


500 hores d’oficial de jardineria i 600 hores d’auxiliar de jardineria.
Aquestes hores es prestaran segons indicacions dels serveis tècnics de
l’Ajuntament.



Dos auxiliars jardiners de cap de setmana a temps complet.



Un cap de servei amb dedicació de mitja jornada.

5. Al punt 3, pàgina 237 del contracte, l’empresa es comprometia a presentar un
inventari de reg del municipi, i encara no ha formalitzat oficialment el compromís.
6. En data 13 de gener de 2015 la tècnica auxiliar de paisatge va emetre informe relatiu
a la justificació de les millores del tercer any de contracte.
7. Resta a l’espera la justificació de les millores del darrer any de contracte,
corresponent al període que va de l’1 d’octubre de 2015 al 30 de setembre de 2016.
8. Els treballs executats per l’empresa UTE jardines el Masnou, s’han fet regint els plecs
tècnics d’una manera satisfactòria. Han superat els controls de qualitat exigits al plec,
així com han donat resposta a totes aquelles peticions provinents dels serveis tècnics
municipals.
Fonaments de dret
1. Articles 9, 23.3, 111 i 138.3 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre,
pel qual s’aprova el Text refós de la llei de contractes del sector públic (TRLCSP).
2. Contracte del servei de manteniment i neteja dels parcs, jardins municipals, talussos i
jardineres així com de l’esporga i els tractaments fitosanitaris de l’arbrat del Masnou.
Consideracions
1. Queda un romanent a la bossa de millores que en data 13 de gener de 2016 és de
16.692,43€ i de 811 hores addicionals d’oficial jardiner i de 156 d’auxiliar jardiner.
2. Resta a l’espera la justificació de les millores del darrer any de contracte corresponent
al període que va de l’1 d’octubre de 2015 al 30 de setembre de 2016.
3. El contracte ha estat executat en més d’un 20% i aquesta execució ha estat
satisfactòria.
Conclusions
Es dóna per finalitzat el contracte a l’espera de la resolució de les millores pendents
d’executar i l’entrega de l’inventari de reg.”
Vist l’informe tècnic emès en data 7 de setembre de 2016 per la tècnica auxiliar de
paisatge i responsable del contracte, relatiu a la pròrroga del contracte, el qual transcrit
literalment diu:
1. “En data 19 de juliol de 2012, el Ple de l’Ajuntament va acordar, entre d’altres,
l’adjudicació del contracte del servei de manteniment i neteja dels parcs, jardins
municipals, jardineres, parterres i talussos, així com l’esporga i els tractaments
fitosanitaris de l’arbrat del municipi del Masnou, a UTE Jardines Masnou (formada per
les societats Gruporaga S.A.i Innovia Coptalia S.A.U) per import de 1.510.407 €, IVA
exclòs.
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2. En data 25 de setembre de 2012, es va signar el contracte de serveis de manteniment
i neteja dels parcs, jardins municipals, parterres, talussos i jardineres, així com
l’esporga i els tractaments fitosanitaris de l’arbrat del municipi del Masnou, entre la
UTE Jardines Masnou i l’Ajuntament del Masnou. La vigència del mateix és de quatre
anys, a comptar des l’1 d’octubre de 2012, amb la possibilitat de dues pròrrogues
anuals, obligatòries per l’adjudicatari.
3. En data 30 de setembre de 2016, es donarà per finalitzat el contracte de serveis de
manteniment i neteja dels parcs, jardins municipals, parterres, talussos i jardineres,
així com l’esporga i els tractaments fitosanitaris de l’arbrat del municipi del Masnou, a
no ser que el Ple de l’Ajuntament acordi prorrogar anualment el servei, fins a un
màxim de 2 anys.
4. En data 25 de maig de 2016, s’ha presentat un escrit conjunt per part del Sr. CCCCC,
com a representant legal de la UTE Jardins Masnou, adjudicatària del contracte de
serveis de manteniment i neteja dels parcs, jardins municipals, parterres, talussos i
jardineres, així com l’esporga i els tractaments fitosanitaris de l’arbrat del municipi del
Masnou, i pel Sr. MMMMM, en representació de la societat Innovia Coptalia S.A.U,
pel qual sol·liciten l’autorització de la cessió de l’esmentat contracte adjudicat a la
UTE Jardines Masnou per acord de Ple de data 19 de juliol de 2012, a favor de la
societat Innovia Coptalia S.A.U.
Juntament amb l’escrit, es presenten diferents documents per acreditar que l’empresa
cessionària compleix amb els requisits de classificació i solvència requerits.
5. En data 30 d’agost de 2016 la tècnica auxiliar de paisatge emet informe sobre la
finalització del contracte de serveis de manteniment i neteja dels parcs, jardins
municipals, parterres, talussos i jardineres, així com l’esporga i els tractaments
fitosanitaris de l’arbrat del municipi del Masnou.
Fonaments de dret
1. Articles 9, 23.3, 111 i 138.3 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre,
pel qual s’aprova el Text refós de la llei de contractes del sector públic (TRLCSP).
2. Contracte del servei de manteniment i neteja dels parcs, jardins municipals, talussos i
jardineres així com de l’esporga i els tractaments fitosanitaris de l’arbrat del Masnou.
Consideracions
1. Segons l’informe de la tècnica auxiliar de paisatge del 30 d’agost de 2016, queda un
romanent a la bossa de millores que en data 13 de gener de 2016 és de 16.692,43€ i
de 811 hores addicionals d’oficial jardiner i de 156 d’auxiliar jardiner. Resta pendent
que l’empresa presenti la justificació de les millores del darrer any de contracte.
2. L’empresa es va comprometre a presentar un inventari de reg del municipi, i encara
no ha formalitzat el compromís.
3. En relació amb la classificació del contractista, s’acredita que Innovia Coptalia S.A.U
posseeix, entre d’altres, una classificació superior a la que es va exigir per aquesta
contractació (Grup: O; Subgrup: 6; Categoria: C):
-

Grup: O; Subgrup: 6; Categoria: D.

4. El contracte ha estat executat en més d’un 20% i aquesta execució ha estat
satisfactòria.
5. Consta amb la documentació presentada una declaració responsable del representant
d’Innovia Coptalia S.A.U de subrogar el personal adscrit al contracte.
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6. Segons la clàusula cinquena del contracte aquest es pot prorrogar anualment fins a
un màxim de dues prorrogues. Atès que el contracte finalitzarà el proper dia 30 de
setembre de 2016 i que l’Ajuntament no disposa de mitjans propis per exercir
aquestes tasques considero adient que es prorrogui el contracte un any més, és a dir,
fins el 30 de setembre de 2017, prèvia formalització de la cessió davant de notari,
tenint en compte que fins a la data la prestació del servei ha estat correcta.
Conclusions
1. Considero que l’empresa Innovia Coptalia S.A.U dóna compliment als requisits de
classificació i solvència requerits.
2. Informo favorablement la cessió del contracte de constant referència a favor de Innovia
Coptalia S.A.U, quedant pendents d’executar una sèrie de millores i l’entrega de
l’inventari de reg per part de l’empresa UTE Jardines Masnou.
3. Informo favorablement la prorroga del contracte per un any més, fins el 30 de
setembre de 2017, -prèvia formalització de la cessió davant de notari-, per un import
de 431.976,36 € anuals, IVA inclòs, i amb càrrec a la partida pressupostària
MS.17100.22700, Serveis de jardineria, per la quantitat de 107.994,09 €, i per la resta
de 323.982,27 € condicionat a l’existència de crèdit al pressupost de l’exercici 2017.”
Vist l’informe jurídic emès en data 7 de setembre de 2016 pel secretari general, en el qual
es manifesta textualment el següent:
“Antecedents:
En data 25 de setembre de 2012 es va signar el contracte de serveis de manteniment i
neteja dels parcs, jardins municipals, parterres, talussos i jardineres, així com l’esporga i
els tractaments fitosanitaris de l’arbrat del municipi del Masnou, entre la UTE Jardines
Masnou formada per les societats Gruporaga S.A. i Innovia Coptalia S.A.U, i l’Ajuntament
del Masnou.
En data 25 de maig de 2016, s’ha presentat un escrit conjunt per part del Sr. CCCCC,
com a representant legal de la UTE Jardins Masnou, adjudicatària del contracte de
serveis de manteniment i neteja dels parcs, jardins municipals, parterres, talussos i
jardineres, així com l’esporga i els tractaments fitosanitaris de l’arbrat del municipi del
Masnou, i pel Sr. MMMMM, en representació de la societat Innovia Coptalia S.A.U, pel
qual sol·liciten l’autorització de la cessió de l’esmentat contracte adjudicat a la UTE
Jardines Masnou per acord de Ple de data 19 de juliol de 2012, a favor de la societat
Innovia Coptalia S.A.U. que juntament amb la societat Gruporaga S.A. integra aquesta
UTE.
Amb aquest escrit s’adjunta per part de la societat Innovia Coptalia S.A.U la
documentació següent:
- Fotocòpia de la documentació acreditativa de la personalitat i la representació dels
signants.
- Declaració responsable de no concórrer en cap de les situacions o circumstàncies
que estableix l'article 60 del TRLCSP que comporten la prohibició de contractar
amb l'Administració pública.
- Alta IAE.
- Classificació empresarial.
- Certificacions positives d’estar al corrent de les obligacions tributàries i de les
obligacions de Seguretat Social.
- Certificat compliment Llei d’Integració Social dels Minusvàlids o l’adopció de
mesures alternatives.
- Declaració relativa al manteniment del personal.
- Declaració relativa a l’execució de més del 20% del contracte.
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Examinada la documentació presentada es va comprovar que era correcta, a excepció de
la declaració responsable del representant d’Innovia Coptalia S.A.U. de l’art. 60 TRLCSP
que era de 13 de novembre de 2015, per la qual cosa se li va requerir que la presentés
actualitzada. Requeriment que va complir en data 10 d’agost de 2016.
A la vista de la sol·licitud esmentada i de la documentació que l’acompanya, la tècnica
auxiliar de paisatge amb data 7 de setembre de 2016 ha emès informe favorable a
l’esmentada cessió, donat que, segons manifesta, el cessionari dóna compliment als
requisits de classificació i solvència requerits, així com per la prorroga d’un any més, és a
dir, fins al 30 de setembre de 2017, prèvia formalització de la cessió davant de notari,
tenint en compte que fins a la data la prestació del servei ha estat correcta.
No obstant l’anterior, la tècnica auxiliar de paisatge també en data d’avui ha emès un
informe relatiu a la finalització del contracte amb la UTE Jardines Masnou on posa de
manifest el següent:
“Consideracions
1. Queda un romanent a la bossa de millores que en data 13 de gener de 2016 és de
16.692,43€ i de 811 hores addicionals d’oficial jardiner i de 156 d’auxiliar jardiner.
2. Resta a l’espera la justificació de les millores del darrer any de contracte
corresponent al període que va de l’1 d’octubre de 2015 al 30 de setembre de
2016.
3. El contracte ha estat executat en més d’un 20% i aquesta execució ha estat
satisfactòria.”
Fonaments de dret:
L’article 226 del Text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic preveu la cessió dels
contractes, sempre que les qualitats tècniques o personals del cedents no hagin estat la
raó determinant de l’adjudicació del contracte i de la cessió no resulti una restricció
efectiva de la competència en el mercat.
En el segon apartat del referit precepte, s’estableixen els requisits que s’han de complir
per procedir a la cessió:
a) Que l’òrgan de contractació autoritzi, de forma prèvia i expressa, la cessió.
b) Que el cedent tingui executat, com a mínim un 20 per 100 de l’import del
contracte, tot i que aquest requisit no serà d’aplicació si la cessió es produeix
trobant-se l’adjudicatari en concurs, encara que s’hagi obert la fase de liquidació.
c) Que el cessionari tingui capacitat per a contractar amb l’Administració i la
solvència que resulti exigible, de tal manera que haurà d’estar degudament
classificat, si aquest requisit s’hagués exigit al cedent, i no estar incurs de una
causa de prohibició de contractar.
d) Que la cessió es formalitzi, entre l’adjudicatari i el cessionari, en escriptura
pública.
Finalment, el paràgraf tercer del mateix precepte estableix que el cessionari quedarà
subrogat en tots els deutes i obligacions que correspondrien al cedent. Caldrà fer constar
expressament en l’acord de cessió que el cessionari quedarà subrogat en totes les
millores pendents d’executar i que han estat quantificades a l’informe tècnic que s’ha
transcrit anteriorment.
L’article 102.4 del mateix text legal, preveu que en els cassos de cessió de contractes no
es procedirà a la devolució o cancel·lació de la garantia dipositada pel cedent fins que no
estigui formalment constituïda la del cessionari.
Conclusions:
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Per tot l’exposat considero que, a la vista de l’informe emès per la tècnica auxiliar de
paisatge, i una vegada comprovat que es compleixen els requisits establerts a l’article
226.2 del Text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, el Ple de la Corporació,
com a òrgan de contractació, pot autoritzar la cessió proposada, i requerir al cedent i al
cessionari perquè en el termini màxim de 10 dies naturals a comptar des de la notificació
d’aquests acords aporti l’escriptura pública formalitzant la cessió, cessió que s’haurà de
formalitzar en tot cas com a màxim fins el dia 30 de setembre de 2016. El cedent quedarà
subrogat en totes les millores pendents d’executar i que han estat quantificades a
l’informe tècnic que s’ha transcrit anteriorment
També, es pot procedir a prorrogar el contracte pel termini d’un any, és a dir, fins el dia 30
de setembre de 2017, condicionada de forma resolutòria a la formalització de l’escriptura
davant de notari abans del dia 30 de setembre de 2016 i a la seva presentació en el
termini de 10 dies naturals a comptar des de la notificació d’aquests acords.”
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa.
Per tot l’anterior, es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels acords següents:
Primer. Autoritzar, de forma prèvia i expressa, la cessió del contracte de serveis de
manteniment i neteja dels parcs, jardins municipals, parterres, talussos i jardineres, així
com l’esporga i els tractaments fitosanitaris de l’arbrat del municipi del Masnou, del que
és adjudicatària la UTE Jardines Masnou formada per les societats Gruporaga S.A. i
Innovia Coptalia S.A.U amb NIF. núm. A63001705, a favor d’aquesta darrera a la vista
dels informes favorables emesos per la tècnica auxiliar de paisatge i del secretari general
de l’Ajuntament del Masnou.
Segon. Concedir al cedent i al cessionari un termini de deu dies naturals, a comptar des
de la data de notificació de la present resolució i en tot cas abans del dia 30 de setembre
de 2016, per aixecar l’escriptura pública d’aquest cessió, i lliurar una còpia simple de la
mateixa a l’Ajuntament del Masnou.
Tercer. Declarar que Innovia Coptalia S.A.U. quedarà subrogada en tots els deutes i
obligacions que correspondrien a la UTE Jardins Masnou, tot de conformitat amb l’art.
226.3 TRLCSP, i en concret quedarà subrogada en el compliment de les obligacions
següents:
- Execució de la bossa de millores que en data 13 de gener de 2016 és de
16.692,43€ i de 811 hores addicionals d’oficial jardiner i de 156 d’auxiliar jardiner.
- Presentació de la documentació justificativa de les millores del darrer any de
contracte corresponent al període que va de l’1 d’octubre de 2015 al 30 de
setembre de 2016.
Quart. Concedir a Innovia Coptalia S.A.U una prorroga del contracte d’un any, és a dir,
fins el dia 30 de setembre de 2017, per import de 431.976,36 €, i amb càrrec a la partida
pressupostària MS.17100.22700 Serveis de jardineria per la quantitat de 107.994,09€, i
per la resta 323.982,27 condicionat a l’existència de crèdit al pressupost de l’exercici
2017, en els seus mateixos termes. Aquesta prorroga queda condicionada de forma
resolutòria al compliment de l’establert a l’acord segon anterior.
Cinquè. Requerir a Innovia Coptalia S.A.U, perquè en el mateix termini indicat a l’acord
segon, aporti la documentació següent:
-

Pòlissa original corresponent i últim rebut acreditatiu d’haver subscrit una
assegurança de responsabilitat civil per import de 600.000 €, a efectes de la seva
compulsa.
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Sisè. Requerir a Innovia Coptalia S.A.U, perquè en el termini de deu dies naturals, a
comptar des de la data de notificació de la present resolució, acrediti haver constituït la
garantia definitiva per import de 75.520,35 €, que és el mateix import de la que té
dipositada en la tresoreria de l’Ajuntament del Masnou la UTE Jardins Masnou.
Setè. Cancel·lar la garantia definitiva dipositada en el seu dia per la UTE Jardins Masnou,
un cop estigui formalment constituïda la garantia definitiva de Innovia Coptalia S.A.U.
Vuitè. Citar a Innovia Coptalia S.A.U per tal que un cop presentada a l’Ajuntament
l’escriptura de cessió del contracte formalitzi l’addenda de cessió amb aquesta
administració.
Novè. Notificar aquesta resolució a la UTE Jardines Masnou i a Innovia Coptalia S.A.U.
Desè. Publicar un anunci informatiu al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i a l’etauler de l’Ajuntament als efectes del seu general coneixement.
Onzè. Comunicar aquests acords a la Tresoreria Municipal i a l’Àrea de Paisatge.
Dotzè. Facultar a l’Alcalde per a l’execució dels presents acords, i especialment, per a la
formalització de la cessió en document administratiu.
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies. Hi ha alguna intervenció? Senyora Miras, endavant.
La Sra. Sandra Miras
Bona nit a tothom. Sí, nosaltres volem explicar unes coses en referència a aquest punt.
L’UTE Jardines Masnou, formada per Gruporaga SA i Innovia Coptalia SAU, guanya en el
seu dia la concessió del servei i ara demana cedir a Innovia Coptalia SAU el servei, que
estrany, no? Si ho podia fer una sola empresa per què en el seu dia es munta una UTE?
Que és una unió temporal d’empreses per fer-ho entre dues. Si ara ho fa una és com
estrany, no?
D'altra banda, a nosaltres ens interessa molt qui gestiona els serveis públics, i posem ara,
al damunt de la taula, qui són aquestes empreses amb les quals estem treballant,
sobretot perquè ningú digui després que no ho sabia...
Innovia Coptalia SAU, que és qui es quedarà el servei, és d'aquelles empreses que, com
diria la meva àvia: «Lo mismo te plancha un huevo que te fríe una corbata», són a tot
arreu i estan en tot: manteniment d'infraestructures, serveis urbans, conservació
d'infraestructures hidràuliques, recollida i tractament de residus, etc., en fi, el cas és
aconseguir contractes públics.
Si parlem de l'empresa que ho deixa, es diu Grupo Raga, hem de parlar obligatòriament
de Gonzalo Raga, conseller delegat de Grupo Raga, imputat per estafa i per regalar
viatges en iot a dirigents i a alcaldes del PP. Efectivament, el Grupo Raga està relacionat
amb la trama Gurtel que, com ja sabeu, és una trama de pagament de comissions.
Grupo Raga té també al currículum l'escàndol de la vaga indefinida de treballadors de
Madrid Rio, la polèmica a Estepona per condicions abusives de les treballadores de la
neteja, a Zamora a l'escola-taller, deien que Grupo Raga els feia treballar gratis, en fi...
algunes d'aquestes coses que he dit ja han sortit als diaris. Per què no ens mirem amb
qui treballem?
A banda que hi ha un informe tècnic desfavorable que el regidor no ha dit, que indica que
l’adjudicatària no ha justificat les millores del tercer any del contracte, que és el període
de l'1 d'octubre de 2015 al 30 de setembre de 2016, li queden sis dies per justificar-ho.
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Nosaltres tenim molt clar que apostem per municipalitzar el servei i evitar-nos col·laborar
amb segons qui i a segons què. Gràcies
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies. Alguna intervenció més? Senyor Quim Fàbregas, vol contestar?
El Sr. Joaquim Fàbregas
Bé, simplement per comentar que el perquè en el moment de licitar-se aquest concurs es
van presentar UTE i no es presentaven per separat en tot cas els ho hauria de preguntar
a ells, jo ho desconec. Tot això que ha explicat de l’empresa, que si els treballadors, que
si les vagues, que si la implicació del Gurtel, està parlant de l’empresa que marxa, no de
la que es queda. La qual cosa és d’agrair que la que es queda sembla que serà millor. I,
finalment, en relació amb l’informe que vostè diu que no en faig referència, al que queda
per executar de les millores s’hi fa referència a l’acord tercer, per això no ho he llegit en
l’informe.
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies. Alguna precisió més?
La Sra. Sandra Miras
Sí, precisar, gràcies, que sí, que efectivament parlem de l’empresa que marxa, que és la
que porta ja uns anys treballant a l’Ajuntament del Masnou. O sigui, aquesta empresa que
jo he explicat tot això, és l’empresa que hem tingut contractada per fer els serveis de
jardineria, manteniment de neteja de parcs, jardins municipals, parterres... Una
d’aquestes dues empreses que han format aquesta unió temporal d’empreses és el
Grupo Raga, que està implicat amb tota aquesta trama, això és el que he dit. I també he
comentat que és estrany que podent fer-ho una empresa a partir d’ara, com és que en el
seu dia fan una UTE? He dit que era estrany. Entenc que se’ls ho hauria de preguntar a
ells, no li ho preguntava a vostè, però sí que realment és estrany. Gràcies
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies, doncs si els sembla passaríem a la votació.
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 (4 regidors), C’s (3 regidors),
PSC-CP (2 regidors) i PP (1 regidor) hi voten a favor.
Els grups municipals de la CUP-PA (2 regidores) i ICV-EUiA-E (2 regidors) hi voten en
contra.
13. Contesta de l'Equip de Govern als suggeriments i les preguntes de la sessió
anterior
El Sr. Jaume Oliveras
Passaríem a la contesta de l’Equip de Govern a suggeriment i preguntes de la sessió
anterior. Hi ha alguna qüestió, senyora Meritxell Blanch? Té la paraula.
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La Sra. Meritxell Blanch
Gràcies, bona nit. En resposta a un prec que es va fer en l’últim Ple, en Màxim Fàbregas,
en el qual volia saber si havíem contactat amb la direcció del centre Mediterrània per
saber què havia passat amb els cinc alumnes que eren susceptibles de fer el CAM. Un
cop han començat les classes hem pogut contactar amb ells i ens han dit que dels cinc
alumnes, un està fent formació professional inicial en una escola concertada de
Badalona. Un altre ha repetit 3r d’ESO i està a l’Institut de Teià, un altre està fent 4t al
Mediterrània i dos han acceptat fer les proves d’accés de grau mitjà al CFAM d’aquí al
Masnou. Gràcies
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies. Em sembla que també hi ha una altra resposta pendent del senyor Ricard
Plana.
El Sr. Ricard Plana
Per la Sandra. Et vaig contestar una pregunta que em vas fer per escrit del tema de la
DOGI, però em quedava una part que tu feies una consideració que deies que si ens
havíem plantejat mai com a Govern recuperar aquell espai i és la part que em va quedar.
Bé, recuperar entenc que no vols dir amb això que hagués sigut nostre i que l’haguéssim
perdut i ara el volem recuperar. Quan és recuperar aquell espai com espai públic vols dir
tenir-lo, no? A veure, m’ha passat, sembla que m’hagués passat pel cap o plantejat sí, el
que passa és que els costos, tenint en compte que això ara és d’un particular, els costos
realment de recuperar aquest espai són inassumibles per a aquest Ajuntament. Però bé,
plantejat o passat mai pel cap potser sí que a tots se’ns ha passat algun cop pel cap, que
estaria molt bé tenir aquest espai allà. Amb això, només volia afegir això.
I, després, ja que estic aquí. Abans, Màxim, com has dit el tema aquell de l’Estampadora i
tal, que ha quedat com una pregunta, no sé si ho era. Però si vols ja la contesto perquè el
que fèiem allà era una modificació de partides per poder subscriure aquest conveni amb
la Diputació. Sí, els criteris, jo diria de la casa i els tècnics de la casa i la Diputació van
més amb la idea de tractar l’Estampadora, diguem, per un cantó i separar-ho de la gestió
de Can Montals, que també té la seva complexitat i que també estem intentant de tirar
endavant. Però, si entenc una mica la pregunta era quan estàvem aprovant aquesta
partida Estampadora, era l’Estampadora? Sí, és. A l’àmbit de l’Estampadora del
planejament que ara estaria en vigor, que és el del 2001, si no ho dic malament on hi
havia els dos perís i una unitat d’actuació.
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies. Per tant, ara entraríem en el punt precs i preguntes. Comencem pel
senyor Federico de las Heras, té la paraula.
14. Precs i preguntes adreçats a l'Equip de Govern
El Sr. Federico de las Heras
Sí, gràcies senyor alcalde. Tinc algunes preguntes i tinc algun prec.
El primer prec és un prec que li recordo cada Ple perquè penso que se n’oblida, i és el fet
que la bandera constitucional, és a dir, la bandera del nostre Estat no oneja a
l’Ajuntament com li correspon i com és de llei. I seguim igual per decisió seva. Jo l’he
informat puntualment, cada Ple l’informo i li torno a informar que està incomplint la llei. És
més, li informo i consta en acta, o sigui, jo ja no sé quantes actes van 12, 13, 14 actes
que està ben informat. O sigui, no és que tingui desconeixement, està informat i ben
assabentat, que consti que per això tenim aquí un secretari que aixeca les actes de les
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nostres sessions. Bé, insistirem a repetir el que no vol escoltar i li continuarem demanant
que compleixi la llei.
Nosaltres mai li direm si ha de pensar d’una forma o d’una altra, si ha d’estar a favor de la
independència o a favor del que sigui, ni com ha de vestir, ni com ha de tractar amb les
seves relacions. Sí que li demanem que quan tracti amb tothom, doncs, tracti amb
respecte. Només demanem respecte a la gent, respecte als ciutadans i respecte per
descomptat a la llei. Només demanem això, és molt fàcil. És més, quan una llei no
agrada, jo li he comentat en alguna ocasió, és tan senzill com demanar un canvi o
intentar canviar-la. Aquest Estat té uns mètodes democràtics per canviar les lleis, si es
poden canviar es canvien i si no, doncs, s’han de complir. Hi ha gent a qui els n’agraden
unes i hi ha gent que els n’agraden unes altres. Hi ha d’haver el major dels consensos.
Això és democràcia i el que no és això no és democràcia, és una altra cosa; però
democràcia no és.
Dit això, continuo amb una sèrie de qüestions. Volia demanar sobre el servei de
socorrisme que hem tingut a la platja, doncs, una valoració. Per a qui correspongui, com
ha anat aquest any? Voldria demanar si tenim satisfacció com a Ajuntament amb els
controls que s’han fet sobre el servei i també voldria demanar les actuacions que han
pogut realitzar durant aquest període d’estiu.
Després, volia preguntar pels vigilants cívics. Què ha passat amb ells? On són? Més que
res perquè hem passat a un cos que no sé si eren cinc persones, quatre o cinc persones,
crec que en queda un, si no ho tinc malentès. Crec que les altres persones se les han
distribuït i eren gent que treballa per nosaltres i a l’estiu els veiem per les platges. Aquest
estiu només veiem una persona per la platja. Llavors, volia saber: les funcions que feien
ells, qui les està fent actualment? Si hi ha hagut mancances de servei? O com han previst
la seva cobertura?
Un altre tema que voldria preguntar és, ho he preguntat altres anys, però aquest any les
potències s’eleven. És la venda ambulant al municipi, que tenim una sobresaturació al
mes d’estiu i concretament a la platja. Aquest estiu a la platja era un corredor continu de
venedors de tot tipus. Els mateixos, cada dia els vas veient, hi ha els que controlen els
grups, els que venen els mocadors a les tovalloles, hi ha els que venen les llaunes, els
que porten els cocos, els que tenen els vestits, els que fan els tatuatges, el que et pentina
el cabell i no sé si hi havia els que fan els massatges. És clar, arriba un moment, jo
entenc que és una molèstia per la gent que està a la platja que tinguem aquest desmadre
quant a la venda ambulant. A més, posa un cartell ben maco al municipi “prohibida la
venda ambulant en aquest municipi”. Doncs, si està prohibida, està prohibida, i si no
l’autoritzem, però si està prohibida exercitem la prohibició, que per això tenim potestat
com a Ajuntament. Llavors, voldria saber, quantes actuacions han realitzat respecte de la
venda ambulant en aquest municipi? Quantes actuacions es van realitzar l’estiu anterior?
I vull comparar els dos estius perquè, és clar, aquest estiu jo no sé si amb la mancança
de vigilants cívics ha pogut afectar o no les actuacions realitzades. Voldria saber si han
fet actuacions sanitàries? Perquè, és clar, hi ha gent que venia llaunes i gent que venia
menjar. Jo, si obro un establiment o com qualsevol botiguer o un establiment
d’alimentació està subjecte a unes normatives molt estrictes, municipals. Jo no sé si hem
demanat la mateixa exigència a aquesta gent que està venent a la platja, a peu de platja
que porten el menjar o les begudes amb motxilles que les guarden a qualsevol lloc, no sé
si hem sigut exigents. Jo els puc dir que he anat molts dies a la platja que no he vist cap
actuació i no hi he anat un dia ni dos, hi he anat molts dies, moltes hores i no he vist cap
actuació, no dic que no n’hi hagi hagut, dic que no les he vist.
I, bé, si tenen previst al respecte fer algun pla d’actuació, perquè, és clar, això va in
creixendo, any rere any, i això comença a ser una molèstia, entenc jo, per a la gent que
vol gaudir de la nostra costa. Si tenen previst algun pla d’actuació els demanaria quin
tipus de pla? En què consisteix? Quina dedicació li faran? Qui se’n cuidarà? Qui en serà
el responsable? I si no el tenen, diguin no, no el tenim i ja està, però si el tenen
m’agradaria tenir aquesta informació.
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Després, tinc una altra pregunta, un suggeriment, també ho he comentat altres anys i és
que a la platja, tenim molta platja, molts metres quadrats de platja que ni omplint l’estiu
ens sobra platja per tot arreu. A l’hivern, doncs, més encara i voldria saber si estem
disposats o tenen intenció de fer ús d’aquesta infrautilització per projectar o per afavorir
activitats de qualsevol tipus. Poden ser esportives, poden ser lúdiques, etc., poden ser
d’associacions, poden ser privades si tenen previst fer alguna actuació per aprofitar la
bona platja que tenim i amb les bones comunicacions amb les dues estacions de tren,
que també és un avantatge. Penso que la platja la tenim molt desaprofitada. sobretot fora
de la temporada d’estiu.
Després, tinc una petició que ens ha fet un veí, tinc dues peticions de veïns. Una és: vull
parlar dels gats. Aquí al Masnou hi ha diverses colònies de gats que estan regulades,
estan controlades, sanitàriament estan sanejats, se’ls dóna alimentació i, bé, fan la seva
feina: ratolins, ocellets morts, bé, fan la seva feina, és bo tenir unes colònies de gats
controlades. Amb l’edificació que estem tenint darrerament al Masnou, que s’han donat
bastants llicències i es comença a construir un altre cop, molts dels espais que utilitzaven
la gent que es cuida de les colònies són espais que es van tancant. Es van tancant i les
colònies, doncs, s’hauran d’anar desplaçant. Les colònies, les cuiden gent voluntària,
normalment que el que es cuiden és de donar-los menjar i alimentació en un punt
concret, algunes és el que es fa. Els gats estan alimentats, estan sanejats i el que voldria
demanar és que tinguessin en consideració cercar uns espais per donar alimentació i
beguda als gats, uns espais fixos, poden estar tancats, no cal que siguin molt grans, però
distribuïts pel municipi perquè aquestes colònies es puguin anar mantenint de forma
correcta i que no hagin de patir el nou creixement o la nova urbanització que estem tenint
al municipi.
Sí, és un escrit rebut d’un veí sobre la neteja del municipi. Va en la línia del que
preguntava la senyora, però en aquest cas és sobre el carrer la Garrotxa. Va posar
textualment ”No sé si ha cambiado la empresa de limpieza viaria pero en la calle la
Garrotxa tiempo atrás pasaba diariamente frente las dos aceras un vehículo aspirador y
un operario con mochila impulsora de aire, dejando perfectamente limpia la calle. Hoy en
día pasan de vez en cuando desde Guilleries hasta la calle Segarra, donde tuercen a la
izquierda...”, explica, etc. És un senyor que es queixa del mateix que es queixava l’altra
senyora, però en una zona més concorreguda que no Santa Madrona, on deia ella.
I acabo ja amb l’última, és molt petiteta. La pressió de l’aigua de la Kennedy, ho vaig
preguntar en el seu dia i hi ha veïns que estan patint a la zona Kennedy manca de
pressió d’aigua i talls d’aigua. És un tema que en el seu dia es va dir que es miraria, que
s’estudiaria, etc. i voldria saber si s’ha mirat, si s’ha estudiat, si s’ha fet i quan es resoldrà:
la data, a tal data estarà resolt o no es podrà resoldre mai, però alguna resposta per als
veïns. Gràcies
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies, senyor De las Heras. Senyora Mònica González
La Sra. Mònica González
Hola, bona tarda, bona nit a tothom. Jo tenia bàsicament tres precs i els enumeraré a
continuació.
En els darrers dies d’agost, va haver-hi un accident d’un camió al carrer Joan XXIII, just
passat el pont de l’autopista, que va ocasionar danys a un arbre del carrer, i van haver
d’actuar els bombers per enretirar les restes de l’arbre amb perill que caigués a causa del
cop rebut. L’Ajuntament va actuar retirant les restes d’aquest arbre i es va precintar la
vorera perquè no hi passés ningú, amb previsió d’acabar-ho d’arranjar. En moltes
ocasions, jo personalment he vist persones que baixen de la calçada perquè no poden
passar per aquell tros de vorera, amb el risc que això comporta perquè és una zona de
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trànsit fluid. Estem a dia 22 de setembre, la vorera segueix precintada, no s’ha solucionat
el problema i el meu prec és que a qui correspongui, doncs, prenguin mesures en aquest
tema, ja que és una zona de pas freqüent, de zona escolar. És un lloc on, a més, hi ha
molt trànsit i hi ha molt pas de gent durant tot el dia. Justament, a més, aquella zona té un
pas de zebra que està, diguem-ne, mig anul·lat perquè està mig tapat per les tanques.
Bé, és el meu prec.
Per una altra banda i seguint amb la línia del tema de neteja del municipi, recullo
manifestacions de diferents veïns nostres del poble que segueixen queixant-se, com hi ha
hagut avui manifestacions, de la manca de neteja del nostre poble en diferents àrees del
poble. No estic centrant-me en cap espai concret, però en aquest cas ens agradaria que
els responsables de control de l’empresa de neteja estiguessin una mica més a sobre i
vetllessin perquè la feina que s’ha de fer es faci correctament.
I, finalment, he llegit en diferents publicacions i diferents mitjans una proposta que s’ha fet
en altres municipis on l’ajuntament ha intercedit en les entitats bancàries per reclamar els
habitatges buits que gestionen entitats bancàries i que els han posat a disposició com a
lloguer social per a l’ajuntament fins que els expedients d’aquests habitatges es resolguin
de forma judicial. A mi m’agradaria saber si en aquest ajuntament hi ha hagut propostes
en aquest sentit a les entitats bancàries del poble. I, si n’hi ha hagut, si us plau,
m’agradaria rebre la informació de com està el tema. Gràcies
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies, senyora González. Senyor Suñé, té la paraula.
El Sr. Ernest Suñé
Gràcies, senyor alcalde. El mes passat vaig interpel·lar l’alcalde, a vostè, respecte si era
cert que, al seu despatx i en la seva presència i d’altres regidors la Sra. Silvia Folch va
confessar que havia mentit a aquest regidor, que havia mentit al Govern i que havia
mentit al plenari.
El Sr. Oliveras, vostè, doncs, la resposta que em va donar, que va ser insuficient, va
etzibar-me un “Sembla vostè sord” i va parlar de “culebrots” i “xous”, molt en la línia de la
forma de fer darrerament i defugint de la responsabilitat que ocupa. La no resposta era
l’única via per no haver de dir la veritat i haver de confirmar la culpabilitat de la regidora
Folch, tot i que això suposi travessar el Rubicó de l’ètica i la moralitat.
Per cert, no es va estar de donar suport i lloar la regidora i la seva tasca, el que em va
recordar aquells presidents de futbol que lloen l’entrenador setmanes abans d’acomiadarlo.
A la Comissió Informativa de Serveis Generals de dimecres passat vaig destacar a la
regidora Folch que a l’acta de la sessió anterior hi constava que, segons ella, la meva
afirmació sobre la confessió no era certa; i en preguntar-li si ho ratificava, va dir ―amb un
somriure― que mai no ha confessat haver mentit, tot i que hi havia regidors d’aquest
plenari que eren presents i ho van sentir.
Bé, jo vull fer unes preguntes a tots els membres d’aquest consistori, però especialment a
les persones del Govern que se senten incòmodes amb aquesta situació, ja siguin de
Convergència, d’Unió o d’Esquerra:
1. Què pensen al saber que una companya de Govern ha mentit, ha confessat i ara
nega la major?
2. Què pensen quan veuen que l’alcalde no respon ni per negar-ho? Què pensen
quan fa costat a algú que ha quedat en evidència?
3. Què pensen quan s’adonen que els amaguen informació i que no els tenen en
compte?
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4. Què pensen quan s’adonen que les explicacions que els han donat de temes que
han estat denunciats en aquest plenari és incerta i no s’ajusta a la legalitat?
5. Què pensen fer davant aquesta evident manca d’ètica i honorabilitat?
6. Entenen les persones que estan al Govern que aquest silenci els fa partícips i
còmplices del que està passant?
Senyores i senyors, no esperem resposta; ens conformem amb el fet que reflexionin.
Moltes gràcies
El Sr. Jaume Oliveras
Continuaríem amb les preguntes, senyor Màxim Fàbregas?
El Sr. Màxim Fàbregas
Gràcies, senyor alcalde. Les he passat per escrit al secretari, però en llegiré unes
quantes.
Es copien literalment les preguntes lliurades al senyor secretari, de les quals el senyor
Màxim Fàbregas només llegeix les números 3, 4, 7 i 8.
1. Una de les actuacions realitzades en el marc del FEOSL va ser la instal·lació de tres
punts de recàrrega per a vehicles elèctrics, que va finalitzar l’any 2010. Voldríem saber
si ja estan en funcionament i des de quina data. En el cas en què no ho estiguin
voldríem conèixer les raons que justifiquen aquesta situació i exigim al Govern que
adopti les mesures necessàries per tal que comencin a funcionar al més aviat possible.
2. Una de les propostes del PAM, incorporades arran d’una demanda del nostre grup
municipal, és la implantació de la recollida selectiva comercial que, segons el previst,
hauria de començar abans de finals d’enguany. Demanem al Govern un informe
detallat de les actuacions realitzades per a la implantació d’aquest servei així com el
calendari d’inici previst.
3. Demanem al Govern una valoració de la campanya relacionada amb l’aparcament de
motos i motocicletes damunt les voreres d’alguns carrers del municipi. En aquest
mateix sentit, demanem al Govern una relació de les sancions imposades des del mes
de maig d’enguany per aparcament indegut de motos i motocicletes al nostre municipi.
4. També relacionat amb la mobilitat, demanem al Govern una relació de les denúncies
formulades, durant els anys 2014, 2015 i 2016, per aparcament indegut a prop del
Club Nàutic, en la zona situada arran de platja davant la Nècora d’Or, així com en
l’espai reservat davant del Nàutic, tant per a vehicles per a persones amb mobilitat
reduïda com en la zona reservada per fer un canvi de sentit, que està senyalitzada
com a prohibida per a l’aparcament.
5. Voldríem preguntar al Govern com valora el resultat del procés participatiu pel que fa
referència a la proposta d’inversions per al període 2016-2019, així com que ens faci
arribar un informe en el qual constin quantes persones hi han participat i quines són
les propostes que han assolit un més suport.
6. Hem rebut queixes d’alguns veïns i veïnes del Masnou usuaris de la platja nudista en
el sentit que, igual com va succeir l’any passat, la zona acotada no té ni un gra de
sorra. És per això que demanem al Govern que, de cara a l’elaboració del nou pla
d’usos de la platja, modifiqui l’espai destinat a acollir la platja nudista, desplaçant-lo la
distància necessària en sentit Barcelona per garantir que el nou espai tingui sorra
suficient per acollir les persones usuàries.
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7. En la primera intervenció que vaig fer el Ple passat denunciava que moltes de les
respostes a les preguntes efectuades en els plens anteriors les rebia, almenys jo,
poques hores abans de començar el Ple ordinari, amb la qual cosa es dificultava la
meva tasca de control de l’acció de Govern. En la seva resposta, l’alcalde comenta
que es dirigeix tres vegades al mes als seus companys de Govern per tal que
responguin les preguntes al més aviat possible. Vull informar l’alcalde que les seves
comunicacions no tenen efecte, ja que avui mateix he rebut les darreres respostes a
les preguntes que vaig fer el mes passat.
8. Entre aquestes respostes, una fa referència a la meva pregunta sobre quines de les
multes coercitives imposades en els expedients relatius a l’estat d’abandonament dels
solars de l’antiga fàbrica DOGi i del sector de la Colomina havien estat cobrades per
l’Ajuntament.
La resposta obtinguda és al·lucinant i diu així:
“En relació amb els expedients esmentats a les dues preguntes anteriors, es posa de
manifest que es van incoar un total de tres multes coercitives. Cap d’elles es va cobrar
en període voluntari, fet que va comportar l’intent de cobrament per via executiva. Fins
a la data actual no consta que se n’hagi aconseguit cobrar cap.”
La pregunta que faig ara al Govern és quin era l’import de cadascuna de les multes
imposades, en quina data es van imposar i per quina raó no han estat cobrades
encara.
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies, senyor Màxim Fàbregas. Senyora Noy
La Sra. Laia Noy
A veure, la primera. Hem sabut que l’Ajuntament ha llogat un local al carrer Pere Grau,
preguntem de què es tracta exactament, per què han considerat llogar un espai tan gran,
què hi volen fer i demanem els informes tècnics que avalen aquesta necessitat.
I, de pas, aprofitem per dir que lloguen equipament mentre d’altres que ja tenim, com Ca
n’Humet, pensem que està infrautilitzat i podrien haver-hi més activitats de les que hi ha
actualment.
Segona pregunta, volem preguntar pel servei de vacances segures que ha dut a terme
aquest estiu la policia local del Masnou. Quantes famílies han fet ús del servei? Si hi ha
hagut necessitat d’actuar en algun habitatge que s’hagués apuntat a aquest servei? Una
mica la valoració amb dades d’aquest servei. Merci
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies. Senyora Miras, té alguna pregunta?
La Sra. Sandra Miras
Sí, gràcies. Totes les preguntes que nosaltres fem les enviarem per correu electrònic
demà perquè les tinguin, perquè no cal que corrin molt escrivint si no volen.
Volem fer algunes preguntes en referència al darrer procés de selecció per a la creació
d’una borsa de treball de personal subaltern. Hem vist que a les bases, que les tenim
aquí, d’aquesta convocatòria, el punt 7 titulat “procediment de selecció” diu i llegeixo tal
qual «La puntuació final del procés selectiu serà la suma de les puntuacions obtingudes
en la segona, tercera i quarta fase».
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La pregunta en qüestió és: Com és que no s'ha fet així? Com és que han comptat també
la primera fase si a les bases ho diu molt clar? : «La puntuació final del procés selectiu
serà la suma de la puntuacions obtingudes en la segona, tercera i quarta fase».
També en referència a aquest mateix procés selectiu, l'Ajuntament, sabem que ha rebut
reclamacions, en algun cas, respostes, però no ben resoltes segons la nostra opinió.
Com és possible que tinguin una reclamació que els indica que han tingut un greu error
en la puntuació total publicada, ja que a les bases, com ja hem dit, s'especifica que la
puntuació final del procés selectiu serà la suma de les puntuacions obtingudes en la
segona, tercera i quarta fase i vostès responguin que, efectivament, vostès reconeixen
que han tingut un error, però que es ratifiquen en la puntuació, és a dir: si, ens hem
equivocat, però tot queda igual. No és molt fort això, no?
Volem saber quantes reclamacions hi ha hagut per un costat i qui és la persona que ha
quedat en primer lloc en aquest procés selectiu, per l’altre costat.
Igualment relacionat amb aquest procés selectiu, volem saber per què l'Ajuntament del
Masnou envia a un ciutadà la resolució de la reclamació presentada per aquest cas,
saltant-se a la torera qualsevol protecció de dades, que ens sembla molt greu que aquest
senyor hagi rebut una carta amb els noms, els cognoms i els DNI de fins a 25 persones,
aquí les tenen. Una persona del Masnou ha rebut una carta amb noms, cognom i
documents d’identitat de fins a 25 persones. No sé, jo això... la protecció de dades se
l’han passat pel folre no sé d’on. No sé, en fi. Demanem explicacions al respecte. Moltes
gràcies
La següent pregunta era en referència al CAT, que el CAT és el Centre d'Atenció
Turística o ho era fins aquesta setmana. Volem fer algunes preguntes. L'acord de la
Mancomunitat del 19 de gener va ser que es requeria a la UTE, tornem a tenir una unió
temporal d’empreses que es diu Magma-Ablex, concessionària del contracte de Servei
Públic de la gestió i explotació del CAT de Teià, Alella i el Masnou, una auditoria
economicofinancera, repeteixo: una auditoria economicofinancera i de gestió del servei,
sobre exercicis de vigència del contracte, inclosa la pròrroga.
Vull saber en quin moment deixem de demanar una auditoria i acceptem un informe, que
és del que se'ns va donar compte aquesta setmana. Se’ns va donar compte al Ple de la
Mancomunitat d’un informe i no pas d’una auditoria, que era el que nosaltres havíem
reclamat.
Amb una auditoria haguéssim pogut saber, per exemple, els pagaments de més de
15.000 € que es fan a l'empresa Designa 2000, de la qual casualment el seu propietari és
el senyor que alhora és l'apoderat de l’UTE Magma-Ablex que gestionava el CAT.
Haguéssim pogut saber, repeteixo, si aquests diners s'ajusten als treballs realitzats i als
equips informàtics adquirits, o no. Ara, de moment, no ho sabem. El mateix informe que jo
he pogut veure que no era una auditoria que era un informe deia que "Debido a que los
procedimientos descritos no constituyen ni una auditoría ni una revisión realizada de
acuerdo con Normas Técnicas de Auditoría no expresamos una opinión sobre el Informe
de justificación económica (...) Si se hubieran aplicado procedimientos adicionales se
podrían haber puesto de manifiesto, en su caso, otros asuntos sobre los cuales les
habríamos informado." És a dir, que aquest informe ja s’està dient que no constituye una
auditoria ni una revisión perquè a més, poco expresan ninguna opinión sobre el informe
de justificación económica. Aquest informe pensem que ja el podrien haver fet
l’interventor i el secretari des del primer moment, que és el que nosaltres vam demanar. I
els felicitem perquè ens l'han colat una altra vegada.
No ens responguin que a les UTE no se'ls fa auditories perquè aquesta auditoria és
contractual, o sigui que hi és per contracte, hem enganyat la gent en algun moment.
Quan vam fer el contracte o ara, però aquesta auditoria és contractual, de contracte, de
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quan es va signar el contracte amb aquesta UTE. Aquestes auditories són per contracte i
s’està incomplint. Moltes gràcies
Voldria dir alguna cosa més en referència al regidor Ricard Plana que ens comentava el
tema de la Dogi. Ens deia que potser vostè mateix o a tots nosaltres, se’ns ha pogut
passar pel cap recuperar aquest espai per al poble, però que els costos són inasumibles.
La pregunta és si sap si ens pot dir quins són els costos? Aproximadament, quins són
aquests costos que serien inasumibles.
I, després, també demanem que la pregunta que ha fet la regidora Mònica González en
referència als bancs i als habitatges, que voldríem tenir nosaltres la còpia de la resposta
també. Gràcies
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies. Per part de Ciutadans, senyor Fontcuberta.
El Sr. Joan Fontcuberta
Hola, bona nit. Seré molt breu. La meva pregunta va dirigida, tal com vaig dir a la
comissió al senyor Ricard Plana, respecte a l’edifici aquest comercial de Pere Grau. Jo no
sé si ha fet alguna gestió? Si ha mirat alguna cosa? Vaig suggerir que si es carregava
aquest edifici hi havia moltes possibilitats o alguna possibilitat, jo no sóc tècnic, que
pogués ensorrar-se. Llavors, m’agradaria saber si s’ha fet alguna gestió, aquest és el
primer punt.
Després, el segon punt és una tonteria, però un dels veïns del poble m’ha demanat per
favor que al carrer Califòrnia, a la pujada de Vallromanes, hi ha el mirall trencat que, per
favor, a veure si es pot reparar perquè quan surten de casa tenen problemes de visibilitat
a cada una de les bandes.
I acabo dient que també tenim queixes del camí Ral entre la Calàndria i la botiga Eva,
que hi ha bastants rajoles que es mouen al terra i a veure si es pot arribar a fer algun
servei d’urgència. Bé, moltes gràcies.
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies, senyor Fontcuberta. Senyor Avilés
El Sr. Francisco Avilés
Sí, gràcies, bona nit. Bé, en relació amb la intervenció que abans un assistent, el públic,
en el torn d’intervencions previ al Ple, li ha preguntat sobre l’aire condicionat del mercat.
Jo també voldria, doncs, incidir en el tema i demanar com que de la instal·lació sembla
que se n’han rebut queixes, de fet s’ha reconegut que per part dels paradistes així ha
estat, no està donant els resultats òptims o esperats i, tenint en compte que la instal·lació
té ara un any de vida, que es revisi pels serveis tècnics i que se’n vegi la idoneïtat i si hi
ha algun tipus de reclamació encara a fer, perquè entenem que l’estudi, el disseny,
l’execució, doncs, deu estar en garantia i, per tant doncs, ja va sent hora que exigim els
nostres drets. No només les obligacions sinó els drets. I sembla que és una obvietat que
l’aire condicionat del mercat, doncs, o es va dissenyar de forma inadequada o s’ha
executat de forma inadequada perquè el resultat per un any de vida que té l’aire
condicionat és impossible que sigui tan defectuós.
Bé, els companys de la resta de grups que m’han precedit també han parlat del tema
escombraries, recollida d’escombraries i neteja del municipi. Jo crec que és un tema
bastant recorrent. A mi m’agradaria saber si és un tema recorrent, de xarxes socials o de
coses que podem veure de forma puntual els regidors o és que realment també l’Equip de
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Govern a l’hora de fer el control i el seguiment de l’execució d’aquest contracte i té més
queixes o té més queixes de les que podien tenir abans.
I també ens agradaria saber que ens informi si hi ha alguna mena de control informàtic
fiable o que s’estigui duent a terme per controlar rutes, les hores tant de recollida
d’escombraries com també d’alguns camions que fan neteja al municipi, perquè és cert
que almenys la sensació és que el poble no està millorant. És cert que el contracte és
nou, que en certa manera, doncs, es podria esperar una mica de rodatge o de posar-lo al
dia, però jo crec que hi ha temps suficient com perquè en teoria les bondats, els
avantatges, els beneficis que havia de portar aquest contracte es comencin a veure. I la
veritat és que tot indica que és el contrari.
També quant a la temporada de platja que s’ha comentat, bé, encara potser és una mica
d’hora però... encara no ha finalitzat tècnicament, però sí que quan puguin ens en fan
arribar, doncs, un dossier, d’incidències, bé, com ha anat la temporada de platges.
Sí que ens agradaria saber, també s’ha retirat un punt de l’ordre del dia avui que era el
punt 10 que era potser “la niña bonita del pleno” com podríem dir, era un tema que potser
portava bastant discussió política i, tot i que comissions informatives, juntes de portaveus
se’ls va demanar retirar-lo per seguir estudiant, la resposta va ser que no i avui, doncs,
sense gaire més explicacions s’ha retirat el punt de l’ordre del dia. Ens agradaria saber si
és que és un tema d’estratègia política, cosa que no entendríem ja que estem parlant de
participació ciutadana i és una mica... utilitzo la participació ciutadana quan m’interessa i
quan no m’interessa i espero i desitjo que no sigui això sinó que sigui una reflexió a les
demandes fetes per alguns regidors de l’oposició a l’hora de voler tenir més temps per
estudiar. Espero i desitjo que sigui això i estic quasi segur que serà això, però bé, ens
agradaria una mica d’explicació en relació a la retirada.
I finalment, també s’han referit, fins i tot el meu company amb l’adjudicació del local quant
al futur centre de distribució d’aliments al Masnou. Home, sí que ens agradaria que ens
poguessin explicar, perquè és un contracte de llarga durada, contracte d’arrendament que
ens obligarà a cinc anys i és possible que ens obligui a cinc més. I, per tant amb un cost
sensible, és a dir, és un contracte d’arrendament que d’obligacions màximes, doncs, està
al voltant de 200.000 € per un centre de distribució d’aliments. Bé, ens agradaria poder
veure el projecte que es té per part de l’Equip de Govern en relació amb aquell punt en
concret, si és el més idoni. Entenc que l’oferta econòmica era bastant més avantatjosa
que les altres i ha fet que aquesta fos la guanyadora, però amb un contracte d’aquestes
dimensions, doncs, potser només hauria de prevaler la qualitat o l’economia del contracte
sinó també la idoneïtat de l’emplaçament i, per tant, que ens expliquin exactament quin és
el projecte que es durà a terme i els beneficis de fer-ho allà i no en altres espais del
municipi. Gràcies
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies, senyor Avilés. Passaríem a les respostes per part del Govern. Senyor
Alfaro té la paraula.
El Sr. Albert Alfaro
Sí, gràcies, senyor alcalde. En relació amb la pregunta feta per part del Grup Popular del
Federico de las Heras, volia contestar el tema de la valoració per part de l’Equip de
Govern i de l’Ajuntament, per part de l’adjudicatària del servei de socorrisme. Just aquest
cap de setmana acaba el servei; per tant, just quan acabi el servei ens reunirem amb
l’empresa per tal de valorar com ha anat la temporada, si vol l’informe i la memòria que
ens facin arribar li faré arribar a vostè per tal que la pugui veure i valorar-la i pugui veure
les incidències i com ha transcorregut aquesta temporada de bany.
En relació amb el tema dels gats i les colònies de gats, és un tema que hem comentat
tant de forma interna com amb les voluntàries i voluntaris alimentadors de gats de les
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colònies i amb Masnougats, l’Associació del Masnou que vetlla pels gats i amb la qual
tenim conveni durant aquest any perquè faci la gestió de les colònies, d’intentar buscar en
certes colònies alguns punts d’alimentació millorats dels que hi ha actualment. Per tant, ja
els tenim detectats i el que volem fer també és, junt amb urbanisme, que alguna vegada
ho hem parlat, buscar si podem millorar o intentar moure dintre del possible perquè és
molt complicat moure colònies de gats aquests punts d’alimentació que fan un servei i en
què hi ha una gent que ho gestiona i fan diguéssim un servei també a la comunitat.
D’acord? Gràcies
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies. Alguna resposta més? Senyor Quim Fàbregas
El Sr. Joaquim Fàbregas
Per donar resposta a una pregunta que ha fet la companya del grup del PSC en relació
amb la vorera aquesta del carrer Joan XXIII que, a causa de la caiguda d’un arbre de
grans dimensions se’n va malmetre gran part i que ara està precintada. Sí que és veritat
que la vorera està precintada, però també és veritat que paral·lelament a la vorera i
separada per un petit parterre de planta arbustiva hi ha una vorera alternativa. Per tant,
no cal baixar de la calçada per poder transitar per aquell espai. Només és passar un
metre més cap a Barcelona, m’entén, no cal baixar de la calçada. Per fer ús del pas de
vianants es pot passar perfectament per darrera el parterre i arribar al pas de vianants.
Possiblement per aquesta raó no ha passat com a urgent, però en el seu dia es farà
l’arranjament d’aquesta vorera.
I, després, en relació amb el tema de la neteja viària que ha sortit, diguem-ne, en diverses
intervencions dels regidors, comentar que el Govern municipal, des de fa uns mesos o
durant sis mesos, els primers sis mesos de contracte, ha fet un seguiment del servei amb
una empresa especialitzada a fer aquestes feines. Ha auditat el servei, ara en aquests
moments el contracte aquest amb l’empresa auditora, diguem-ne, s’ha acabat, es va
acabar a finals d’agost i ara estem iniciant els tràmits per tornar a licitar de cara al proper
exercici i tenir una empresa, diguem-ne, especialitzada en això i, diguem-ne, més
objectiva, que no pugui dir que l’Ajuntament és part implicada. Bé, hi ha una empresa que
es dedica a això i que audita en el cas que audita aquí al Masnou, auditava en altres
ajuntaments, llavors et feia mensualment un informe en relació amb el grau de
compliment i al grau d’estat de neteja dels carrers. En línies generals, d’aquests informes
es pot deduir que la neteja és correcta, és veritat que els mesos de juliol i agost han sigut
pitjors, solen ser pitjors sobretot en municipis de costa, aquests mesos. Per què? Perquè
hi ha més afluència de gent que ve a gaudir a la platja, també un tema que ara dificulta és
el fet que juliol i agost solen ser tradicionalment els mesos que el personal adscrit
habitualment al servei fa vacances i, per tant, s’agafen suplents que sovint no coneixen
tant bé el poble o no coneixen tant bé l’ofici i el grau de neteja pot ser que baixi una mica.
Creiem que el problema més greu no està tant amb el que és l’escombrada manual o
l’escombrada mecànica del carrer sinó amb el tema dels desbordaments que tenen
algunes àrees d’aportació de residus.
Llavors, hem fet una llista, hem detectat quines són aquestes àrees, hem fet una llista,
l’hem tramesa a l’empresa i hem dit aquestes àrees, diguem-ne, les heu de reforçar. I
com es poden reforçar? Doncs a les tardes tenim un servei de repàs que en diem, doncs
bé, aquest servei de repàs té com a prioritari anar a aquestes àrees. I l’objectiu és evitar
els desbordaments, que donen certament molt mala imatge i molt sovint aquests punts
d’aportació que es desborden estan en llocs, diguem-ne, que són molt transitables i, per
tant, hi ha molta gent que els veu. Cas d’aquí Tomàs Vives, per exemple. I estem
treballant per anar millorant progressivament.
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El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies, senyor Quim Fàbregas. Alguna resposta més? Senyor Jordi Matas, té una
resposta?
El Sr. Jordi Matas
Sí, molt breument. Només comentar el tema de l’habitatge social. Volia comentar, doncs,
que ja et faré arribar un escrit amb totes les gestions que s’han fet, totes les entitats en la
situació que es va sol·licitar i la situació actual d’aquests habitatges. Només vull recordar
també que les entitats bancàries van crear amb el Ministeri de Vivienda de l’Estat, és una
pàgina web que és www.fondosocialdeviviendas.es on poden trobar totes les
informacions dels habitatges socials disponibles. A hores d’ara, ara ho he comprovat aquí
al Masnou no n’hi ha cap en aquest sentit. Però bé, no obstant això continuem les
converses amb les entitats.
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies, senyora Folch.
La Sra. Sílvia Folch
Sí, tot i que evidentment contestarem degudament a totes i cadascuna de les preguntes,
si que m’agradaria contestar-ne algunes.
Per contestar el senyor De las Heras, respecte als vigilants cívics. És una pregunta que ja
han fet en anteriors ocasions i en aquesta sessió plenària i, per tant, li respondré
degudament, només precisar que no s’ha amortitzat ni s’ha prescindit de cap vigilant
cívic. Actualment ja fa, jo crec que prop de tres anys o quatre, que tenim tres vigilants
cívics; no, cinc. El que sí que s’ha fet és una organització diferent de les seves tasques. Li
detallaré detingudament aquestes tasques, què són i per què s’han dut a terme aquestes
modificacions i tot el que s’ha millorat amb la prestació nova del servei que estan duent a
terme.
Em demanava també unes llistes, actualitzacions i informacions sobre la venda ambulant,
també ho prepararem per donar-li la deguda informació.
Al senyor Màxim Fàbregas, respecte a la valoració de la campanya que diu: motos.
Entenc que és, bé, una valoració de l’educació viària que s’ha fet durant la campanya que
s’engloba dintre la campanya “El Masnou net”. És una de les actuacions més que ens
hem proposat i que va començar el mes d’abril d’enguany.
Abans de fer aquestes sancions que vostè comentava, de quantes havien sigut, aquest
Equip de Govern el que primer va intentar fer va ser una política educativa, vam, a través
de la comissió de via pública i des de manteniment i la regidoria de via pública, es van
implantar més, no recordo el nombre exacte, però més de 100 aparcaments per a
motocicletes autoritzats al mateix camí Ral, limitant, això sí, les zones i delimitant molt les
zones en les quals es podia aparcar i en les quals no es podria aparcar. Un cop es van
implantar tots aquests aparcaments va ser quan es va començar una campanya que va
durar, crec, aproximadament unes dues setmanes de conscienciació. És a dir, de
comunicació d’aquest fi de tolerància i explicació d’on eren aquests nous aparcaments. I
a partir de llavors, durant el mes de juliol es va començar, li he dit que és una campanya
que va començar a l’abril, al juliol va començar una campanya sancionadora per s
aquelles motocicletes que no utilitzaven els espais correctes i que aparcaven
incorrectament. En total, es van posar 151 multes entre els mesos de juliol i setembre,
però és cert que aquesta actuació ha tingut el seu fruit en el mes que portem del mes de
setembre, portem només tres multes.
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Per tant, creiem que la campanya ha sigut satisfactòria, hem aconseguit la reordenació
dels aparcaments, que era un tema molt recorrent cada estiu, i la valoració, com deia, és
positiva. Malgrat tot, li faré arribar també la resposta d’aquestes i de les dades que em
demanava sobre els aparcaments o les denúncies que hi ha pels mals aparcaments a la
zona del Nàutic.
Per respondre la senyora Noy respecte a la campanya que hem dut a terme de vacances
segures, em preguntava quantes famílies s’hi havien adherit? Quina valoració? Quin ús
se n’havia fet? Sé que d’ús, per sort, no se n’ha hagut de fer. La valoració és positiva,
però malgrat que no m’agrada parlar de valoració, perquè és un servei més que una
campanya. Hem volgut dir campanya perquè és un moment del llançament, però és un
servei que ofereix la Policia local des d’aquest mes de juliol. I dic servei perquè, malgrat
la paraula vacances segures, sembla que ens estem només limitant al període estival, la
realitat és que és una campanya que dura tot l’any, perquè en qualsevol moment de l’any
els masnovins poden fer ús de les seves vacances, poden marxar i, per tant, és un servei
que disposen perquè en qualsevol moment que s’absenten dels seus domicilis puguin ferne ús, puguin deixar avís a la Policia local de les seves dades, dels seus períodes
estivals de cara al fet que succeís algun ensurt o alguna deficiència o alguna incidència
en el seu domicili mentre ells no hi són i puguin ser ràpidament localitzats. Aquesta és la
fita: que puguin ser ràpidament localitzats perquè el propietari de l’habitatge pugui, doncs,
venir o avisar el veí o fer-se’n càrrec o avisar les companyies asseguradores i fer-se
càrrec de la incidència que succeeixi.
També, per respondre la senyora Miras, respecte al procés de selecció de personal
subaltern. Lamento en aquest moment no tenir la informació necessària per donar-li
degudament resposta i no em vull avançar per això mateix, perquè no en disposo, però
evidentment posaré aquest tema demà al matí damunt la taula i li respondré amb celeritat
i mirarem exactament què ha succeït, si és que ha succeït no puc pronunciar-me en un
sentit ni en un altre.
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies. Jo només per comentar una qüestió que ha dit el senyor Avilés respecte a
la retirada d’un punt de l’ordre del dia, que evidentment s’ha posposat en el sentit que
tampoc hem volgut generar un debat en aquell moment, perquè quan es retira o es
posposa un punt, però evidentment a partir de la seva petició, bé l’explicació és molt
senzilla. Evidentment, avui, com pot vostè comprovar, no hi ha l’Equip de Govern al
complet. És un tema que no és pel temps que pugui tenir l’oposició per mirar-se la
documentació, perquè fa mesos que va ser tramesa i s’han fet diferents sessions, s’ha
posat l’arquitecte municipal a la seva disposició. La qüestió estava acordada amb l’entitat,
que iniciàvem aquest procés. Pot haver-hi matisos i coses, que s’hi estigui d’acord o no,
però que estàvem d’acord a iniciar aquest procés a partir de la proposta de l’Ajuntament i,
evidentment, ho posposarem i ho portarem al proper Ple. Doncs passem al tema de les
mocions, si us sembla? Ah, perdona, senyor Matas.
El Sr. Jordi Matas
És que m’he oblidat una cosa. És per dir-li al senyor Màxim, senyor Màxim Fàbregas, que
respecte a les sancions que ha comentat vostè abans, les multes coercitives, aquestes
multes han estat liquidades i notificades correctament. S’ha dictat la provisió de
constrenyiment, si és tot el seu procediment i continua el cobrament en via executiva per
part de l’organisme de gestió tributària. En aquest sentit, està en aquest procés, el detall
que vostè demana ja se li facilitarà.
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies. Si els sembla, passaríem a l’apartat de mocions i declaracions. Hi ha una
moció.
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15. Moció presentada pel Grup Municipal d'ICV-EUiA per tal d'impulsar una política
de tarifació social en els serveis i equipaments públics municipals
El Sr. Màxim Fàbregas
Gràcies, senyor alcalde. En primer lloc, vull aclarir que la moció ja incorpora unes
lleugeres modificacions que són conseqüència de les esmenes presentades per ERC i
CiU. I la moció, com que és breu, la puc llegir, diu el següent:
El Sr. Màxim Fàbregas llegeix la moció següent:
“La crisi econòmica està colpejant amb força la societat catalana i més concretament la
masnovina i, des dels seus inicis, ha provocat un augment insostenible en l’atur, la
precarietat i l’exclusió social.
L'Ajuntament, com a administració més propera a la ciutadania, rep amb major intensitat
les conseqüències socials d’aquesta crisi, una crisi que està afectant amb força els
treballadors i les treballadores i les classes mitjanes.
Aquest augment de les necessitats socials es produeix en un període de major dificultat
de les finances locals, motivada per la caiguda dels ingressos de l’Ajuntament i la manca
d’un finançament adequat.
Per altra banda, els ingressos municipals provinents d’administracions supramunicipals,
com ara i entre altres els que servien per cofinançar les escoles bressol i les escoles de
música, s’han reduït substancialment.
El fet que el salari mitjà del nostre país arribi, amb prou feines, als 1000 €/mes, fa que
conceptes com el criteri renda personal o altres anàlegs hagin de prendre rellevància a
l’hora de determinar tant algunes taxes com els preus públics o els ajuts vinculats a
serveis d’atenció a les persones que, tot i no ser obligatoris, són de gran importància per
a la ciutadania.
Per al Grup Municipal d’ICV-EUiA de l’Ajuntament del Masnou, la igualtat d’oportunitats
en l’accés a qualsevol equipament, servei o activitat municipal és imprescindible per
garantir tant la seva funció social com que cap ciutadà/na del Masnou en pugui quedar
exclòs per motius econòmics.
Per aquesta raó, l’adopció d’una política de taxes o preus públics dels serveis públics
municipals en funció de la capacitat econòmica de les persones usuàries és, per al nostre
grup, fonamental per a garantir l’equitat i la inclusió social i per permetre superar les
barreres d’accés que tenen alguns dels nostres ciutadans i ciutadanes a l’hora de gaudir
de determinats serveis i activitats municipals.
La tarifació social comporta que, per a un mateix servei, es fixin preus diferents, d’acord
amb el nivell de renda de les persones usuàries i amb d’altres circumstàncies personals
i/o familiars, establint franges d’usuaris/es i un determinat preu per a cada franja que
cobreixi un percentatge variable del preu de cost de provisió del servei.
Al mateix temps creiem necessari que, en la mateixa línia que la proposada per a la
tarifació social, es revisin els actuals criteris que, tant per a l’atorgament dels diversos
ajuts com per a l’accés a les diferents convocatòries de subvencions, ha utilitzat fins ara
l’Ajuntament del Masnou amb l’objectiu d’elaborar una nova proposta que, com en el cas
de la tarifació social, tingui en compte tant els criteris de renda com els de situació
personal i familiar.
A més, creiem imprescindible donar sortida a la necessitat d’augmentar i enfortir la
transparència sobre totes les actuacions del consistori i, concretament en aquest cas,
sobre les taxes i preus públics municipals, millorant la informació sobre la suficiència
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econòmica de les persones usuàries i la capacitat redistributiva de les polítiques
municipals.
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. Realitzar un estudi que permeti impulsar un sistema de tarifació social sobre els
preus públics municipals dels serveis, equipaments i activitats que presta l’Ajuntament del
Masnou, i que s’ajusti, per a cada persona, a la seva renda individual o familiar,
constituint un criteri polític central des de la perspectiva de la redistribució de la riquesa,
tenint en compte tant criteris de renda com de situació personal i familiar.
Segon. Encarregar a la Comissió Especial de textos normatius, creada per acord de Ple
del passat mes de juny, que amb el suport dels serveis tècnics municipals i en el termini
màxim de 6 mesos, elabori una proposta de tarifació social sobre els preus públics dels
serveis, equipaments i activitats municipals. Així mateix, una vegada elaborada la
proposta de tarifació social, la mateixa Comissió establirà i acordarà els mecanismes
adients que garanteixin que, si la tarifació social hagués estat vigent l'any 2017, les
famílies del Masnou que se n'haurien beneficiat rebin un ajut de l'Ajuntament igual a la
diferència entre els imports que hagin pagat a l'Ajuntament i els que els haurien
correspost per l'aplicació de la tarifació social.
Tercer. Encarregar a l’esmentada Comissió Especial de textos normatius, que amb el
suport dels serveis tècnics municipals, revisi els actuals criteris que, tant per a
l’atorgament dels diversos ajuts com per a l’accés a les diferents convocatòries de
subvencions, ha utilitzat fins ara l’Ajuntament del Masnou, i elabori una nova proposta
que, com en el cas de la tarifació social, tingui en compte tant els criteris de renda com
els de situació personal i familiar.
Quart. Fer públics aquests acords als mitjans habituals de difusió de l’Ajuntament del
Masnou.”
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies. Hi ha alguna intervenció? Senyor De las Heras
El Sr. Federico de las Heras
Sí, gràcies senyor alcalde. A veure, nosaltres ens abstindrem per una sèrie de motius. No
és que veiem la proposta malament, el que passa és que aquesta proposta pot derivar
d’una forma, si es tira endavant, d’una forma que podria ser no consistent.
Quan parlem aquí de redistribució de riquesa, aquí tenim la redistribució de riquesa
sempre la paguen les classes mitjanes. I quines són les classes mitjanes? Les classes
mitjanes fiscals, és a dir, les classes mitjanes que tenen uns sous oficials, tenen uns
negocis molt transparents i acostumen a ser qui carreguen amb el pes de tot el que
suposa apujar impostos.
I jo penso que prou impostos tenim com perquè de forma indirecte se’ns puguin carregar
o es puguin carregar a les classes mitjanes fiscals, repeteixo, una sèrie de despeses.
Per altra banda, crec que els serveis a través de Serveis Socials, el que són les
necessitats ciutadanes d’aquells ciutadans més desfavorits estan ben cobertes. De fet, en
els últims anys i per acords majoritaris en aquest consistori, se n’ha fet dotacions molt
generoses per aportar a serveis socials. Precisament, en els anys pitjors de la crisi, ara
s’està revertint, encara que aquí el context a la moció no ho diu, però s’està revertint i
això també ens tendirà a afavorir. De fet, fer això no sé si pot arribar a suposar una
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distribució entre dos grups de població, amb dos carnets. El que va amb el carnet social i
el que no, la qual em planteja molts dubtes de com s’està plantejant i cap a on podria
derivar segons com es monti una normativa com es pretén al respecte. Nosaltres votarem
per l’abstenció.
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies. Per part del Grup Socialista, senyora González.
La Sra. Mònica González
Moltes gràcies, senyor alcalde. Bona nit un altre cop. Al nostre Grup Municipal no ens
queda una altra opció que és estar a favor d’aquesta moció. Bàsicament, perquè pensem
que el món local és el que s’ha preocupat i el que ha impulsat l’ajut en l’àmbit familiar i a
la població en tota la situació de pobresa i d’exclusió social que hem tingut en aquests
últims anys. I creiem que és molt important que la nostra tasca com a vetlladors per als
nostres veïns sigui donar suport com a mínim amb les coses que nosaltres podem en
aquest moment donar i és aprovar mesures que ajudin a una redistribució i a una
tarificació dels serveis que hi ha en l’àmbit municipal amb més cura referent a les rendes
de cada persona.
Ens toca fer política basada en les necessitats dels nostres veïns i veïnes d’una forma
justa i equitativa i aquí és on ens hem de centrar ara que estem teòricament sortint d’una
crisi. Gràcies
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies. Alguna altra intervenció dels grups? Per part dels grups del Govern?
Senyora Folch
La Sra. Sílvia Folch
Bé, només, tal com ha dit el company en Màxim Fàbregas, nosaltres hem fet des de
l’Equip de Govern una sèrie d’esmenes que han estat incorporades i simplement agrair
aquest fet, que permetrà que puguem tirar endavant aquesta proposta.
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies. Per tant, per part del grup proposant?
El Sr. Màxim Fàbregas
Gràcies, senyor alcalde. En primer lloc, vull agrair, en nom del meu grup però
fonamentalment en nom de les famílies del Masnou que seran beneficiades per l’aplicació
dels acords que aprovarem, el suport dels grups que han manifestat que votaran a favor
de la moció.
Per al nostre grup, els equipaments i els serveis municipals són fonamentals perquè cada
persona pugui desenvolupar el seu projecte vital i alhora se senti partícip i actiu en el
projecte col·lectiu del nostre municipi.
Però no n’hi ha prou a tenir, tots ho sabem, equipaments o serveis públics municipals en
els diversos àmbits de la vida local (educació, esport, cultura, gent gran, joventut...): cal
garantir la igualtat d’accés de tota la ciutadania.
Molts de nosaltres hem constatat, probablement el regidor del PP no ho ha fet, que el
preu públic dels equipaments o serveis municipals pot actuar com una barrera invisible
perquè hi accedeixi un sector social molt ampli del nostre poble: aquelles persones que
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no guanyen prou per pagar el preu i no guanyen tan poc com per rebre els ajuts als quals
ell feia referència.
Per això, per a nosaltres cal fer front a aquesta realitat i plantejar una política de preus
diferent i més equitativa i, per tant, aconseguir la igualtat d’oportunitats en l’accés a
qualsevol equipament, servei o activitat municipal creiem que és imprescindible per
garantir tant la seva funció social com perquè cada ciutadà del Masnou en pugui quedar
exclòs per motius econòmics. És per això que, un cop més, agraïm als grups municipals
que han votat favorablement la nostra moció el seu suport i, com que creiem que ells
també ho faran, ens comprometem a treballar per aconseguir que la tarifació social sigui
una realitat al Masnou al més aviat possible.
Pel que respecte a la intervenció del regidor del Partit Popular, crec que o no ha entès el
sentit de la moció o no l’ha volgut entendre. No estem parlant de serveis socials, estem
parlant de tarificació social i són dos aspectes absolutament diferents.
I quant a les seves reticències només li vull recordar que vostè, una vegada aquesta
moció s’aprovi, tindrà ocasió d’aportar les seves idees i suggeriments durant els treballs
de la comissió, ja que vostè n’és membre. I seran benvingudes les aportacions. Gràcies
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies, si els sembla és una precisió molt breu senyor De las Heras.
El Sr. Federico de las Heras
Sí, gràcies. Evidentment, que no estigui d’acord amb el plantejament no vol dir que no hi
participi si aquest és aprovat, això està clar. Però, de totes maneres, és una mica la
filosofia del que veig i veig perfectament per on va la moció, l’he entès perfectament i el
que he dit ho he dit amb plena consciència. De fet, aquest tema jo crec que està resolt i
els punts intermedis entre la gent molt necessitada que per fortuna no és una gran part
del Masnou donada la renda per càpita que existeix en aquest municipi i la gent que està
al mig que no arriba, però no arriba a serveis socials hi ha formes de cobrir-ho sense
necessitat d’una tarifació social que, penso jo, és fer una divisió entre dos estrats de la
societat del Masnou. Jo tinc les meves reticències, però si s’aprova, evidentment, les
discutirem a la comissió oportuna.
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies. Passem a... molt breu senyor Màxim Fàbregas.
El Sr. Màxim Fàbregas
Ja ho sé que vostè entén la diferència entre un tipus de política i una altra. Per a
nosaltres, l’ús dels equipaments, l’ús de les activitats municipals és un dret de la
ciutadania i no ha d’estar condicionat pels seus ingressos econòmics o per la seva
situació. I, per tant, no ha d’estar també condicionat al fet que estigui en condicions de
rebre o no ajuts socials. La política social és absolutament diferent. El que entenem és
que la gent té dret a gaudir dels serveis que l’Ajuntament li ofereix, independentment que
tingui més o menys ingressos. I la tarifació social intenta que tothom pagui en funció de la
seva capacitat econòmica i de la seva situació familiar. Gràcies
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies, ha quedat clar. Per tant, passem a la votació de la moció.
Resultat: Aprovat per majoria absoluta per 19 vots a favor i 1 vot d’abstenció.
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Votació
Els grups municipals d’ERC-AM-MES (6 regidors), CiU (4 regidors), C’s (3 regidors),
CUP-PA (2 regidores), ICV-EUiA-E (2 regidors) i PSC-CP (2 regidors) hi voten a favor.
El Grup Municipal del PP (1 regidor) s’absté.
16. Declaració institucional presentada pel Grup Municipal de la CUP-PA en nom de
la Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana, de suport al Correllengua
2016
La Sra. Sandra Miras
Aquesta moció la vam presentar en un inici nosaltres. Vam tenir una esmena o una
apreciació d’ERC en referència a uns dels punts i l’hem acceptada i s’hi ha sumat.
Presentem la moció, doncs, ERC, CiU i ICV-EUiA i nosaltres, la CUP.
El títol queda com segueix:
Declaració institucional presentada pels grups municipals de la CUP-PA, ERC-AMMES, CiU i ICV-EUiA per a l’adhesió al Correllengua 2016
La Sra. Sandra Miras llegeix la declaració institucional següent:
Aquesta declaració institucional s’ha presentat a l’empara del que diuen els articles 19, 53
i 55 del ROM, no ha passat per Comissió Informativa i no s’ha sotmès a examen de
Secretaria ni Intervenció.
“La Coordinadora d’Associacions per la Llengua Catalana (CAL) impulsa la 20a edició del
Correllengua.
El ple municipal de l’Ajuntament del Masnou ha donat suport a aquesta iniciativa aprovant
mocions d’adhesió en edicions anteriors del Correllengua, en concret els anys 2003,
2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2011, 2014 i 2015.
Atesa la necessitat d’assolir la plena normalització de la llengua catalana arreu del
territori, convertint-la en la llengua vehicular i comuna de la nostra societat i en l’element
d’integració de les persones nouvingudes.
Atesa la marginació que rep el català per part de les institucions estatals, cada cop més
recentralitzadores. Des de la sentència del Tribunal Constitucional de 2010, que
menysprea la llengua i la nació catalanes, fins a la Llei Wert que dinamita els fonaments
del nostre sistema educatiu.
Atès el desig d’una gran majoria del poble català d’assolir l’estat propi, que ens obrirà un
futur de més llibertat i de millores socials, polítiques, econòmiques i lingüístiques.
Atesa la consolidació que després de 20 anys està assolint la iniciativa cívica del
Correllengua gràcies al suport d’ajuntaments, consells comarcals, associacions i societat
civil en general.
Atesa la voluntat de la Coordinadora d’Associacions per la Llengua Catalana (CAL),
organitzadora del Correllengua, de ratificar i augmentar aquest suport i arribar a tots els
municipis i comarques de parla catalana.
Atès el compromís amb la llengua catalana que sempre ha caracteritzat aquest municipi.
És per totes aquestes raons que es proposa al Ple municipal l’adopció dels acords
següents:
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Primer. Donar suport al Correllengua 2016 com a instrument reivindicatiu de la societat a
favor de la plena normalització en l’ús social de la llengua arreu dels territoris de parla
catalana i a favor de la seva unitat.
Segon. Donar suport a les entitats i grups del municipi interessats en organitzar el
Correllengua i aportar la infraestructura i l’ajuda necessària per al bon desenvolupament
de les activitats programades.
Tercer. Fer pública aquesta iniciativa i estendre-la a tots els àmbits que siguin propis
d’aquesta corporació.
Quart. Donar suport a les iniciatives de voluntariat promogudes per la CAL i encaminades
a facilitar l’apropiació i l’ús del català oral entre persones i col·lectius, especialment entre
la població nouvinguda.
Cinquè. Fer arribar aquest acord a la seu nacional de la Coordinadora d’Associacions per
la Llengua Catalana (CAL), al carrer Muntadas, 24-26 baixos, 08014 de Barcelona, o a
través del correu electrònic cal@cal.cat.
Sisè. Donar trasllat d’aquests acords a les associacions, entitats i col·lectius del municipi,
així com als organitzadors del pas del Correllengua pel Masnou.”
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies. Hi ha alguna intervenció sobre el tema?
El Sr. Federico de las Heras
Sí, senyor alcalde. Nosaltres votarem en contra, com hem votat en altres ocasions
aquesta proposta, per uns motius. Bàsicament són els mateixos, i atès que es torna a
plantejar en un Ple de nou, doncs, tornarem a repetir i potser a puntualitzar alguna cosa
més.
Nosaltres pensem que quan es parla de normalització estem parlant d’uniformització, és a
dir, uniformitat. Aquí el que esperem és una uniformitat lingüística declarada pels
mateixos ponents de la moció. Aquesta declaració és una eina més de confrontació, tal
com està plantejada, i és una eina més al servei de l’anomenat procés, com està ben clar.
No vull parlar de la marginació que rep el català per part de les institucions estatals. Bé,
aquí jo no sé si el pancatalanistes que promouen aquesta moció què farien amb totes les
eines al seu abast. Segurament farien por.
Parlar de la gran majoria del poble català que vol assolir un estat propi és una pretensió i
és un recompte idíl·lic. Jo no sé d’on surten els comptes, però potser que s’ho facin
revisar. Jo només puc manifestar els recomptes de les manifestacions massives que hi
ha hagut en les diades i recomptes fets en el seu cas per personal professional
d’universitats estrangeres, recomptes que apropen molta gent cap a 300.000 persones.
Bé, està molt bé, és un bon número, però d’aquí a parlar que això és la gran majoria del
poble català, és una pretensió i un somni que no es correspon a la realitat. Quan volen
arribar a tots els municipis i comarques de parla catalana, doncs, repeteixo, estan aquí
fent crida al pancatalanisme que emana d’aquest tipus d’intervencions. I, bé, quan parlen
de facilitar en un dels acords l’apropiació i l’ús del català entre persones i col·lectius,
suposo que vol dir a costa de l’expropiació d’altres llengües, entre elles la llengua comuna
i compartida com és el castellà a les nostres terres. Per aquests motius, votarem en
contra de la moció.
La Sra. Sandra Miras
Manifesta que s’ha equivocat en la lectura de la moció i ha llegit la que no incorporava les
esmenes d’ERC.
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El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies. Hi ha alguna intervenció més? Senyor Eduard Garcia.
El Sr. Eduard Garcia
Sí, bona nit a tothom. Un cop més per reafirmar el compromís municipal de CiU amb el
Correllengua i amb tot el que suposa, i després de la intervenció del portaveu del Partit
Popular, doncs encara amb més raó. Perquè queda clar que si el català no el defensem
nosaltres no el defensarà ningú més. Per tant, insisteixo, reincidir en el nostre compromís
any rere any i esperant assolir la normalitat que tots desitgem.
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies. Senyora Folch
La Sra. Sílvia Folch
Exposa que l’acord cinquè s’havia de suprimir d’acord amb les seves esmenes.
La Sra. Sandra Miras
Manifesta que no l’ha llegit, tot i que en la lectura que ha realitzat ha mantingut
l’encapçalament de la moció original. Reitera que es tracta d’un error i que el text correcte
que s’ha de sotmetre a votació és el que incorpora les esmenes.
El Sr. Jaume Oliveras
Molt bé, doncs, senyora Miras, alguna intervenció més? O passem a la votació?
La Sra. Sandra Miras
No, no, el que volia comentar abans que volia donar les gràcies als grups municipals que
s’han sumat o han estat d’acord a fer aquesta moció conjunta. Ja ho vam fer així l’any
passat i que molt bé. Gràcies
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies. Doncs, si els sembla passem a la votació de la moció.
Resultat: Aprovat per majoria absoluta per 14 vots a favor, 3 vots en contra i 2 vots
d’abstenció.
Votació
Els grups municipals d’ERC-AM-MES (6 regidors), CiU (4 regidors), CUP-PA (2
regidores), ICV-EUiA-E (2 regidors) hi voten a favor.
Els grups municipals de C’s (3 regidors) i PP (1 regidor) hi voten en contra.
El Grup Municipal del PSC-CP (2 regidors) s’absté.
17. Declaració institucional presentada pel Grup Municipal de la CUP-PA de suport
a "Som 27 i més" encausats per la tancada al rectorat de la UAB en defensa de la
universitat pública
La Sra. Laia Noy
Gràcies. Vull dir que estan incorporades al text les esmenes que van presentar ICV-EUiA
i ERC-AM-MES i, res, que moltes gràcies i anem a llegir la moció.
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Aquesta declaració institucional s’ha presentat a l’empara del que diuen els articles 19, 53
i 55 del ROM, no ha passat per Comissió Informativa i no s’ha sotmès a examen de
Secretaria ni Intervenció.
La Sra. Laia Noy llegeix la declaració institucional següent:
“El 17 d’abril de 2013 més de 200 estudiants de la UAB van iniciar una tancada al
Rectorat de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) amb l'objectiu què s’apliquessin
unes mocions aprovades democràticament pel Claustre de la Comunitat Universitària, el
major òrgan decisori de la Universitat. Aquestes mocions demanaven, entre d’altres, que
la UAB desobeís la pujada de taxes del 66% i que s’establissin títols especials de
transport públic pels i per les estudiants de la UAB (T-UAB). Doncs, malgrat que l’òrgan
més representatiu de la comunitat universitària aprovés dites mocions, l’Equip de govern,
encapçalat pel Sr. Ferran Sancho, no va implementar aquestes mesures deliberadament.
Després d’un mes d’ocupació intentant negociar amb l'equip de govern de la universitat,
sense cap tipus de resultat i sense que el govern fessin cap intent de resolució amistosa
del conflicte, es va aturar la tancada. Un cop finalitzada, algunes de les persones que van
participar de la tancada i, també algunes que només hi van mostrar suport públic, van ser
denunciades i posteriorment imputades, 25 estudiants, un treballador del Personal
d’Administració i Serveis (PAS) i un treballador del Personal Docent i Investigador.
Aquestes 27 persones, han rebut una petició del Ministeri Fiscal totalment desorbitada,
demanant penes d'entre 11 i 14 anys de presó i demandes econòmiques que superen, en
total, els 400.000€. Aquest sumari judicial ha estat impulsat per la pròpia Universitat
Autònoma de Barcelona, concretament per l’anterior equip de govern d'aquesta
universitat, que va confeccionar i fer arribar al cos de Mossos d'Esquadra una llista amb
les persones que havien participat a la tancada. Fins a tal punt va arribar l’obsessió
autoritària de l’Equip de Govern que es va encarregar la direcció lletrada de l’acusació
particular a l’advocat Cristóbal Martell, un dels advocats més cars de Barcelona, qui
també representa a Messi, Pujol i Nuñez, entre d’altres.
Per tot això es proposa al Ple de l'Ajuntament del Masnou manifestar:
1. Que l'educació pública, gratuïta i de qualitat s'ha de defensar davant dels intents
d'elitització i de privatització.
2. Que el dret a la protesta amb accions simbòliques com l'ocupació d'espais en cap cas
pot perseguir i reprimir actuacions simbòliques que no incorren en accions violentes i es
desenvolupen a través de canals pacífics.
3. Que, en cap cas, una Administració Pública, com la Universitat Autònoma de
Barcelona, pot perseguir i reprimir actuacions simbòliques que no incorren en acciones
violents i es desenvolupen a través de canals pacífics.
4. Que l’actuació de la Universitat Autònoma de Barcelona, els Mossos d’Esquadra i el
Ministeri Fiscal en relació a aquestes 27 persones ha estat del tot desproporcionada,
doncs la ocupació simbòlica d’un espai públic no pot comportar, de cap de les maneres
una pena de presó, encara menys amb penes de més d’onze anys de presó.
5.- Que l’exercici del dret a manifestar-se en pro d’una educació pública i de qualitat no
pot constituir un delicte i, per tant, que cap persona pot ser condemnada per participar en
la defensa dels Drets Col·lectius.
6.- Que per aquests motius no s'ha de donar continuïtat al procés judicial.
7.- Que, per aquests motius, s'insta a trobar una solució “mediada” i a Fiscalia a retirar les
acusacions.
Per tot l'exposat anteriorment, es proposa acordar:
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1. Que l'educació pública, accessible per a tothom i de qualitat, s'ha de defensar davant
els intents d'elitització i de privatització.
2. Reivindicar el dret de les persones que exerceixen el Dret de Manifestació, i expressar
la solidaritat amb aquests 27 membres de la comunitat universitària, els seus familiars i
amistats.
3. Instar a efectuar una mediació entre les parts que faci possible la lliure absolució de les
27 persones imputades pels fets a dalt referenciats.
4. Sol·licitar al Ministeri Fiscal que retiri les acusacions contra aquests membres de la
comunitat universitària, al no ser admissible en una societat democràtica que es penalitzi
la protesta, la dissidència, i menys encara que es sol·liciti presó per exercir Drets
Fonamentals.
5. Trametre aquests acords referents al Procediment Abreujat 4/2016 a l'Excm. Jutge del
Jutjat de Primera Instància i Instrucció número 3 de Cerdanyola i a l'Excm. Fiscal en cap
de Catalunya, així com a l'Organització Antirepressiva de l'Esquerra Independentista,
Alerta Solidària i al Grup de Suport a “Som 27 i més”.”
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies. Hi ha alguna intervenció? Senyor De las Heras
El Sr. Federico de las Heras
Sí, gràcies alcalde. Bé, nosaltres hi votarem en contra perquè una mica ens sembla una
mica al·lucinant, per dir-ho així, que ens carreguem aquí amb una moció o un pretesa
moció, per molt política que sigui, la separació de poders. O sigui, Montesquier ha
muerto! Lo han matado ustedes con esta moción directamente. O sigui, quan hem de dir
al ministeri fiscal el que ha de fer és com si li diem a un jutge el que ha de fer quan ells
tenen les seves funcions separades, per sort, dels poders polítics, perfectament
delimitades, i seran qui jutjaran en concordança a les actuacions i als presumptes delictes
que se’ls imputen. Si no existeixen delictes, no es preocupin que segur que ningú anirà
cap a dintre al trullo. I si existeixen delictes, doncs, per això tenim els jutges, els fiscals i
els defensors, que defensaran lògicament aquestes persones perquè estimin el més
oportú. Nosaltres, des d’aquí, volem instar al ministeri fiscal que retiri, instar la lliure
absolució, doncs home, potser ens carreguem els jutges i ja fem nosaltres de jutjats. Jo
no sé si això és el més adequat. Una altra cosa és que els puguin donar un suport moral,
etc., però demanar això trobo que excedeix els límits de la nostra capacitat, la nostra
sensibilitat, la nostra lògica i la necessària divisió de poders de qualsevol societat
moderna. Hi votarem en contra, però sense cap dubte per la forma en què l’han plantejat.
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies. Per part del Grup Socialista alguna intervenció?
La Sra. Mònica González
Sí, molt breu. En tot cas al contrari que el nostre company Federico de las Heras, el
nostre grup municipal sí que hi donarà suport. Està d’acord en termes generals amb el
que s’ha expressat a la moció, encara que hi ha hagut alguna discrepància dintre del grup
i en alguns fets succeïts durant la tancada, alguns elements que ens han fet pensar en
aquesta proposta.
Pensem que és desproporcionada i inadequada la resposta judicial a una protesta i a una
manifestació. Com que en d’altres consistoris ja s’ha aprovat, pensem que la nostra lluita
per defensar la política social, els serveis públics és un element pròpiament de la nostra
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ideologia socialista, la qual defensem abans, ara i més que mai ara. Pensem que és
necessària una mediació, pensem que la resposta judicial com a mínim ha de tenir una
resposta desfavorable per part de les persones que no hi estiguin d’acord, perquè hi ha
llibertat d’expressió i com a mínim la pataleta crec que hi tenim dret. Gràcies
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies. Per part d’ICV-EUiA? Senyor Màxim Fàbregas
El Sr. Màxim Fàbregas
Gràcies, senyor alcalde. ICV-EUiA sempre ha reivindicat els drets a la manifestació i a la
llibertat d’expressió.
En conseqüència, sempre hem estat en contra de qualsevol actuació que intenti
penalitzar la posada en pràctica d’aquests drets i, a la vegada, també hem manifestat que
qualsevol expressió de violència que s’empari en les legítimes protestes i reivindicacions
és injustificable.
Per això rebutgem qualsevol mesura política, jurídica o legislativa que intenti silenciar la
mobilització i les manifestacions democràtiques de protesta i la criminalització d’aquells
moviments socials que actuen pacíficament respectant les regles democràtiques.
Al mateix temps, expressem la nostra inquietud perquè es consolida una doctrina
expansiva de criminalització de la protesta, que provoca inseguretat jurídica i possibilita
tota mena d'interpretacions que poden ser lesives per a la llibertat d'expressió. I, també,
reclamem els poders públics que garanteixin drets fonamentals que, com la llibertat
d’expressió, són garantia d’una societat justa i democràtica.
En aquesta línia i com deia la regidora del Partit Socialista, nosaltres també creiem
absolutament desproporcionades les actuacions de la fiscalia en relació amb els fets que
s’esmenten a la moció i, per això, hi manifestem el nostre suport, tot i que hem presentat
unes esmenes que no la desvirtuen i que han estat acceptades per la CUP, cosa que les
agraïm i que referma, encara més, el sentit del nostre vot favorable. Gràcies
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies. Per part de Ciutadans alguna intervenció? Senyor Avilés
El Sr. Francisco Avilés
Bé, vull anunciar que hi votarem en contra. No vull iniciar cap debat i, bé, el que sí que
m’agradaria dir, si és possible, ja sé que no em farà cap cas, com a mínim el punt cinquè,
perquè ja és una mica absurd enviar a un jutjat d’instrucció de primera instància de
Cerdanyola el contingut d’aquests acords. Jo crec que ja és passar una mica la frontera
del que pot fer un ajuntament i del que pot deixar de fer un ajuntament. Està bé que els
grups polítics en el torn de fer política la facin, és lícit, però intentem no saltar barreres
que són elementals de la nostra democràcia. Jo al·lucino, és que quan li diguin a su
señoria ha llegado una carta del ayuntamiento del Masnou pidiendole... Encara, doncs
mira, si és que pot al·lucinar el que no està escrit, però bé si es pot posar una mica de
cordura o l’alcalde o l’alcalde el vol posar, la moció tot indica que s’aprovarà; però, bé,
que intenti no mostrar fora el Masnou com una ciutat una mica ridícula en aquest aspecte.
Gràcies
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies. Per part del Govern? Per part de CiU?
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El Sr. Eduard Garcia
Sí, per part de CiU i també un cop més, després de la intervenció del senyor De las
Heras, doncs, indicar-li que el nostre Grup Municipal és un gran defensor i és molt creient
de la separació de poders. Per aquest motiu, ens agradaria, jo crec, que en les properes
eleccions vostè no anés a les llistes del Partit Popular en unes eleccions municipals sinó
que vagi en unes llistes del Partit Popular al Congrés o al Senat, per veure si aquest
esperit i aquesta creença que vostè té en la separació de poders pot fer-la extensiva a
alguns membres del seu partit que sembla que no la tenen tan clara. Dit això, vull dir que
el nostre Grup Municipal, malgrat no estar totalment d’acord amb algunes de les
afirmacions o les manifestacions que s’indiquen en la part expositiva de la moció, sí que
ho estem amb la part dispositiva i, per tant, donarà suport a la moció.
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies. Alguna intervenció més? Doncs, per part del ponent?
La Sra. Laia Noy
Simplement al regidor Avilés, que nosaltres donem veu a aquest col·lectiu i la moció
venia una mica amb aquests acords i no som ni el primer ni l’últim ajuntament que
l’aprovarà. Simplement això.
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies. Per al·lusions diu?
El Sr. Federico de las Heras
Sí, només per al·lusions. Jo responc per les al·lusions.
La Sra. Sandra Miras
Nosaltres li volíem dir al senyor De las Heras que ja sabem que, de vegades, si no
existeixen delictes i, massa sovint, si no existeixen delictes ja els troben. Això per un
costat.
I li volíem dir també, com ha comentat la companya, que no pateixi el senyor Avilés
perquè seran molts més pobles, que no serà un poble friky com el Masnou únicament que
a su senyoria li arribarà aquest escrit, que això s’està aprovant a molts pobles i que si
aquests pobles compleixen amb els acords li arribaran moltes cartes, que no pateixi per
això.
El Sr. Jaume Oliveras
Molt bé, per al·lusions, per això...
El Sr. Federico de las Heras
Sí, sí, per al·lusions, per al·lusions. Senyora Miras, home, això és un estat de dret per
sort i aquí ningú busca sota les catifes coses estranyes. Tenim poders, tenim fiscals,
tenim jutges i tenim advocats defensors. Partim de la base i desvirtuem alguna realitat.
Després, al senyor Garcia, bé, li agraeixo que sigui font d’inspiració de les seves
intervencions, perquè sinó a vegades podrien quedar una mica truncades. En tot cas, li
manifesto que no tinc cap intenció de presentar-me al congrés de diputats. És més, jo sóc
un ciutadà que pensa que la intervenció en la política local com és la nostra, la petita
política, doncs, ha de ser limitada en el temps, un o dos mandats i després s’ha de donar
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pas a gent nova i així ho crec jo i així ho faré quan arribi el seu moment, que els faré
saber de primera mà per boca meva. Gràcies
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies. Doncs, si els sembla passem a votar la moció.
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 (4 regidors), CUP-PA (2
regidores), ICV-EUiA-E (2 regidors), PSC-CP (2 regidors) hi voten a favor.
Els grups municipals de C’s (3 regidors) i PP (1 regidor) hi voten en contra.
18. Declaració institucional presentada pel Grup Municipal d'ICV-EUiA sobre els
comptadors telegestionables
El Sr. Màxim Fàbregas presenta aquest punt tot explicant:
Gràcies, senyor alcalde. Tenint en compte que la moció ocupa cinc pàgines, faré una
presentació sintètica tant de l’exposició de motius com de les propostes d’acord, tot i que
llegiré el títol perquè sé que al senyor alcalde no li agrada: Moció del grup municipal
d’ICV-EUiA sobre els comptadors telegestionables.
Bé, aquesta moció la vam preparar per tal d’intentar respondre les inquietuds que moltes
famílies del Masnou ens havien fet arribar en motiu dels intents de les empreses
subministradores d’energia elèctrica de substituir els actuals comptadors per comptadors
telegestionables. En primer lloc, a l’exposició de motius la moció alerta de les possibles
conseqüències per als usuaris d’aquestes substitucions, tant des del punt de vista de la
salut com des del punt de vista de la seva economia domèstica. La moció denuncia
també l’actuació de les empreses subministradores i parla específicament d’una d’elles,
entre les quals, ressalta les restriccions de la lliure competència, que són restriccions
clarament prohibides per la normativa europea, així com l’abús sobre les persones
usuàries quan se les obliga a acceptar la substitució sense avisar-les prèviament, la qual
cosa els impedeix en la major part dels casos estar presents i, per tant, comprovar si els
quilowatts hora indicats per Endesa a la factura posterior coincideixen amb els quilowatts
hora marcats per tots els comptadors en el moment de la substitució.
La moció alerta també sobre els problemes que sobre protecció de dades de caràcter
personal als quals abans també es referia la regidora Sandra Miras, pot comportar la
substitució dels comptadors, ja que, com diu el grup d’autoritats de protecció de dades, el
desplegament a escala europea dels sistemes de comptador intel·ligent pot comportar
riscos considerables per a la protecció de les dades personals, ja que permet l’obtenció
massiva de dades personals de les famílies i pot portar el seguiment del que fan els
membres d’una família en la intimitat de les seves llars.
Finalment, l’exposició de motius de la moció fa referència a les possibles repercussions
que sobre la salut de les persones pot provocar aquesta substitució i esmenta que en
nombroses publicacions científiques recents s’ha demostrat que els camps
electromagnètics afecten els organismes vius a nivell molt per sota de la majoria de les
directrius internacionals i nacionals. Els seus efectes inclouen, entre d’altres, augment de
risc de càncer, estrés cel·lular, l’augment de radicals lliures nocius, danys genètics,
canvis estructurals, etc. El dany va més enllà de l’espècie humana, ja que cada vegada hi
ha més evidències d’efectes nocius tant per a les plantes com per als animals. Per
aquestes raons crides internacionals de científics independents demanen protecció
davant l’exposició a aquests camps electromagnètics.
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L’exposició de motius incorpora, a més, les esmenes presentades per la CUP, que fan un
seguit de manifestacions que compartim, com ara que nosaltres apostem per fomentar i
donar suport a cooperatives de consum energètic, que estem en contra de les portes
giratòries entre grans oligopolis i exalts càrrecs polítics i que per a nosaltres l’energia és
un dret fonamental de les persones i que pensem que la ciutadania ha d’estar implicada
en la gestió energètica amb informació pública i transparència. Pel que fa a les propostes
d’acord, que són 14, aquestes són diverses i incorporen dues modificacions introduïdes a
proposta d’ERC. Una, la proposta d’acords cinquena, en la qual s’ha suprimit la referència
a la policia local i una altra, la proposta d’acord 13, de la qual s’ha suprimit la demanda
que l’Ajuntament posés a disposició dels masnovins i masnovines que així ho demanin
tots els recursos necessaris per aconseguir oposar-se a la substitució dels comptadors.
Entre aquestes 14 propostes, ressaltem les que fan referència a l’exigència del govern de
la Generalitat i de l’Estat que paralitzin de manera immediata aquesta substitució, ja que
no és obligatòria fins a finals de l’any 2018. Fins la demanada pel Govern de la
Generalitat que la Direcció General de la Qualitat Ambiental del Departament de Territori i
Sostenibilitat s’ocupi de les afectacions de la contaminació electromagnètica sobre la
salut de la població, tal com ho fa amb la contaminació acústica, lluminosa i altres. Així
com també, l’exigència al Govern de la Generalitat que s’atenguin les reclamacions dels
ciutadans que es puguin produir en relació al seu dret a expressar la seva negativa a la
instal·lació de comptadors intel·ligents i s’hi doni suport, garantint doncs l’opcionalitat. I,
en relació amb les seves demandes de restitució immediata dels comptadors antics en el
cas que la substitució s’hagués fet sense el seu consentiment per no estar suficientment
informats.
Finalment, altres de les propostes afecten l’Ajuntament del Masnou, al qual se li demana
que estableixi canals de comunicació entre l’Ajuntament i les organitzacions socials
promotores de la proposta així com que realitzi una àmplia campanya municipal
d’informació ciutadania en la qual s’informi la ciutadania de la normativa social de la
substitució dels comptadors telegestionables i a la no obligatorietat fins a finals de l’any
2018. Així com a medià sobre els possibles perjudicis en l’àmbit de la salut i l’economia
que pugui tenir per als veïns i veïnes del Masnou amb aquesta substitució. Gràcies
Aquesta declaració institucional s’ha presentat a l’empara del que diuen els articles 19, 53
i 55 del ROM, no ha passat per Comissió Informativa i no s’ha sotmès a examen de
Secretaria ni Intervenció.
“En les darreres setmanes, els veïns i veïnes del Masnou han començat a rebre als seus
domicilis una comunicació, tramesa per les empreses subministradores d’energia
elèctrica, en la qual se’ls informa de la propera substitució dels seus comptadors de
mesura en subministraments d'energia elèctrica per altres comptadors telegestionables.
Aquesta comunicació, de la qual l’Ajuntament s’ha fet ressò a la pàgina web municipal, ha
causat alarma i preocupació entre molts dels veïns i veïnes que l’han rebuda i ha generat
tot un seguit de preguntes sobre l’obligació de permetre la substitució i les conseqüències
que, sobre la seva salut i la seva economia, pot tenir la substitució esmentada.
Per a ICV-EUiA del Masnou, la substitució dels actuals comptadors de mesura en
subministraments d'energia elèctrica per altres telegestionables s’ha de paralitzar de
manera immediata, ja que incompleix disposicions legals existents, provoca restriccions
en la lliure competència, vulnera la protecció de dades personals i pot afectar greument la
salut i l’economia dels nostres veïns i veïnes. Nosaltres apostem per fomentar i recolzar
cooperatives de consum energètic.
Pel que respecta a l’incompliment de disposicions legals existents:
L’Ordre IET/290/2012, de 16 de febrer, per la qual es modifica l’Ordre ITC/3860/2007, de
28 de desembre, per la qual es revisen las tarifes elèctriques a partir de l’1 de gener de
2008, relativa al pla de substitució de comptadors, rectificava l’agenda de desplegament
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dels comptadors de mesura en subministraments d'energia elèctrica amb una potència
contractada de fins a 15 kW, tot i que mantenia el 31 de desembre de 2018 com a termini
final per a la implantació.
L’Ordre esmentada, pel que fa a la substitució del parc de comptadors de fins a 15 kW de
potència contractada de cada empresa distribuïdora, marcava el calendari següent:
abans del 31 desembre de 2014 s’havia de substituir un 35 per cent del total del parc;
entre l'1 de gener de 2015 i el 31 desembre 2016 s’haurà de substituir un altre 35 per cent
del total del parc i, entre l'1 de gener de 2017 i el 31 desembre de 2018, s’haurà de
substituir el 30 per cent restant del total del parc.
La mateixa Ordre instava les empreses distribuïdores a comunicar directament els clients
la data prevista per a la substitució dels seus comptadors tres mesos abans de dita data.
Aquesta comunicació s'havia d'estendre a les corresponents empreses
comercialitzadores perquè tinguessin constància de la substitució dels comptadors dels
seus clients. És a dir, el Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme ordenava les empreses
una comunicació directa amb els usuaris i usuàries sense cap tipus de notificació o
autorització dels ens locals i amb una simple comunicació a les comunitats autònomes
mitjançant un informe d'evolució de l'execució dels plans aprovats que contingués una
descripció detallada de les accions realitzades des de l'inici dels mateixos.
A més, la Directiva 2012/27/UE del Parlament Europeu, en la consideració 30 i l’art. nº 9,
indica les condicions o exempcions per a instal·lar els comptadors.
La mateixa ordre 2012/27/UE art. nº1 marca com a objectiu i consideració una eficiència
energètica del 20% per a l’any 2020, existint països com Alemanya que ja han postulat
que, en una llar mitjana amb un consum de 3500 Kw/any, aquests objectius mai podran
assolir-se i, per aquest motiu, han decidit no aplicar la Directiva 2012/27/UE
Per restriccions d´ENDESA a la lliure competència:
La companyia distribuïdora Endesa imposa restriccions a la lliure competència, ja que
impedeix que en la seva xarxa de distribució siguin instal·lats comptadors
telegestionables no fabricats per Enel, empresa pública italiana propietària d' Endesa.
Les esmentades restriccions estan expressament prohibides en els articles 101 i 102 del
Tractat de Funcionament de la Unió Europea (TFUE) i li donen a Endesa el monopoli
sobre el 43% del mercat de comptadors telegestionables.
Aquestes restriccions afecten a 13 milions d'usuaris de Catalunya, Andalusia, Aragó,
Extremadura, Balears i Canàries, que no poden exercir el seu dret a comprar o llogar el
comptador en un mercat de lliure competència.
A més, aquests usuaris, entre els quals hi són els veïns i veïnes del Masnou, són obligats
a obeir els oligopolis energètics i a acceptar que la substitució del comptador
electromecànic pel comptador telegestionable sigui realitzada sense que, prèviament, els
siguin comunicats el dia i l'hora de l'operació, la qual cosa els impedeix, en la major part
dels casos, estar presents i, per tant, comprovar si els kWh indicats per Endesa a la
factura posterior coincideixen amb els kWh marcats per tots dos comptadors en el
moment de la substitució.
Les companyies apliquen restriccions a la lliure competència, amb l’omissió de la
Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC), ja que s’impedeix l’exercici al
dret de llogar o comprar el nou comptador en el mercat lliure i, a més, les elèctriques
amenacen els veïns si no volen canviar el comptador, quan el canvi no és obligatori i es
pot fer fins el 31 de desembre de 2018.
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A més, els comptadors telegestionables d'Endesa incompleixen el Mandat 441/2009 de la
Comissió Europea, ja que no són interoperables, és a dir, no són intercanviables amb
comptadors d'altres fabricants.
Nosaltres estem en contra de les portes giratòries entre grans oligopolis i ex-alts càrrecs
polítics.
Per manca de protecció de dades personals:
La posada en funcionament dels comptadors intel·ligents per mesurar els consums i la
futura implantació de xarxes intel·ligents obren la possibilitat d'obtenir i processar volums
cada vegada majors de dades personals dels consumidors i consumidores i de posar-los
a disposició de diferents destinataris, amb el consegüent risc per a la privacitat
d'aquells/es. Aquesta és una qüestió que genera preocupació i que ha donat lloc a què,
des de diferents instàncies de la Unió Europea, s'estiguin duent a terme actuacions
tendents a conciliar el necessari desplegament dels sistemes de comptador intel·ligent i
de les xarxes intel·ligents amb la necessària protecció de la privacitat dels consumidors i
consumidores.
El Grup d'Autoritats de Protecció de Dades, creat per l'article 29 de la Directiva 95 / 46 /
CE, en el seu dictamen 12/2011 sobre el mesurament intel·ligent fa constar que el
supervisor europeu de Protecció de Dades, atenent la seva consulta prèvia, manifesta
que "El desplegament a escala europea dels sistemes de comptador intel·ligent pot oferir
avantatges significatius encara que també pot comportar riscos considerables per a la
protecció de les dades personals, permet l'obtenció massiva de dades personals de les
famílies i pot portar al seguiment del que fan els membres d'una família en la intimitat de
les seves llars".
L'Agència Espanyola de Protecció de Dades, en el seu informe de 22 de juny de 2015,
recull un dictamen del Grup d'Autoritats de Protecció de Dades pel que aquest "
considera que el tractament de les dades referides a la corba de càrrega horària resulta
especialment sensible en tant que implica l'accés a altres informacions alienes al mer
dada del consum energètic, mostrant els hàbits de comportament del consumidor i
permetent l'elaboració de perfils relacionats amb la seva conducta, que excedeixen del
mer coneixement dels seus consums per afectar la seva esfera més privada", alhora que
considera "que l'accés a la informació hauria de fundar-se en el consentiment inequívoc
de l'afectat ".
L'AEPD entén que les dades del consum horari estan considerats dades personals als
efectes de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de
caràcter personal. Alhora, l'AEPD considera que el tractament d'aquestes dades
representa una ingerència en l'esfera privada del consumidor ja que, a través del mateix,
es proporciona informació rellevant sobre els seus hàbits personals. Incomprensiblement,
però, en aquest informe la pròpia AEPD no insta a protegir aquesta ingerència quan, tot
seguit , dóna legitimitat al distribuïdor perquè pugui accedir-hi, incloent-los en l'article 6.2
de la Llei Orgànica 15/1999.
El 19 de novembre de 2015, el Consell d'Estat va emetre un dictamen, amb referència
936/2015, sobre el projecte de reial decret pel qual es modifiquen diferents disposicions
en el sector elèctric, entre les quals el Consell considera que, perquè la regulació sigui
efectiva i garanteixi l'adequada protecció de dades personals, s’ha de garantir que
l'afectat té coneixement "ple" de l'accés i tractament de les seves dades de consum i que
consent de manera "inequívoca" i "efectiva" a l'accés i al tractament mitjançant el
consentiment del titular "previ" i exprés".
L'article 7.2 de la Llei Orgànica 1/1982, de 5 de maig, assenyala, com un dels supòsits
d'intromissió il·legítima en l'àmbit de protecció d'aquesta Llei, el de "La utilització
d'aparells d'escolta, dispositius òptics, o de qualsevol altre mitjà per al coneixement de la
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vida íntima de les persones o de manifestacions o cartes privades no destinades a qui
faci ús d'aquests mitjans, així com la seva gravació, registre o reproducció".
Per tant, i donat que aquests comptadors que, per obtenir informació dels hàbits de
consum dels habitatges, utilitzaran senyals en la banda de freqüència d'entre 3KHz i
148,5KHz alhora que emanaran immissions electromagnètiques per la xarxa elèctrica per
no estar aquesta apantallada, es considera que envairan la propietat, el que afectarà els
drets, la inviolabilitat de domicili, la integritat física i la salut de les persones.
Per a nosaltres, l’energia és un dret fonamental de les persones i pensem que la
ciutadania ha d’estar implicada en la gestió energètica, amb informació pública i
transparent.
Per afectació a la Salut de les persones:
El desplegament dels anomenats comptadors intel·ligents està fent créixer la preocupació
social a molts barris, pobles i ciutats del nostre país, en relació amb les immissions cada
dia majors de les radiacions electromagnètiques provinents dels mateixos i els seus
possibles efectes sobre la salut de les persones. Aquesta preocupació afecta
especialment els col·lectius més sensibles, com són dones embarassades, nadons, nens
i nenes, persones electró-hipersensibles, gent gran i persones malaltes.
La problemàtica que en aquests moments està presentant la instal·lació dels nous
comptadors d’electricitat, es veu multiplicada per la implantació dels nous comptadors
telegestionables de gas i d’aigua, que ja s’estan instal·lant, i que també presenten les
mateixes problemàtiques tecnològiques en relació a la protecció de dades i a la protecció
de la salut de les persones, ja que s’estructuren a partir d’un sistema de concentradors i
/o d’antenes, que emetran radiofreqüències.
Nombroses publicacions científiques recents han demostrat que els camps
electromagnètics (CEM) afecten els organismes vius a nivells molt per sota de la majoria
de les directrius internacionals i nacionals. Els seus efectes inclouen l'augment de risc de
càncer, l'estrès cel·lular, l'augment de radicals lliures nocius, danys genètics, canvis
estructurals i funcionals del sistema reproductor, dèficits en l'aprenentatge i la memòria,
trastorns neurològics i efectes negatius en el benestar general de les persones. El dany
va més enllà de l'espècie humana, ja que cada vegada hi ha més evidències d'efectes
nocius tant per a les plantes com per als animals. Per aquestes raons, crides
internacionals de científics independents demanen protecció enfront de l'exposició als
camps electromagnètics No ionitzants.
L'Assemblea Parlamentària del Consell d'Europa, en la seva Resolució 1815 de 27 maig
2011, declara que “s’ha d'aplicar el Principi de Precaució quan l'avaluació científica
permet determinar riscos amb suficient certesa. Especialment, en el context d'una
creixent exposició de la població, inclosos especialment grups vulnerables com la joventut
i els nens i les nenes, aspecte que podria generar costos humans i econòmics
extremadament elevats per no actuar si refà cas omís de les alertes primerenques.”
El cablejat elèctric dels habitatges està previst per a un corrent elèctric net de 50Hz de
freqüència, però no està adaptat per transportar senyals PLC (utilitzades en les xarxes
d'alta tensió). Per poder evitar la radiació electromagnètica provocada per les freqüències
d'aquests senyals el cablejat hauria d'estar apantallat i, en no estar-ho, la instal·lació
massiva dels comptadors telegestionables suposarà una greu amenaça per a la salut
pública.
Per les característiques de les ones PLC, i tenint en compte els estudis realitzats per
experts (com ara Enrique A. Navarro, Claudio Gomez-Perretta i Francisco Montes), el seu
efecte pot ser més nociu que altres xarxes sense fil ja que, fins al dia d'avui, no està
demostrat que aquestes ones siguin innòcues.
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La substitució d'aquests comptadors s'està fent a esquenes dels consumidors i sense
importar la seva salut.
El 8 d’octubre de 2014 es va aprovar la Resolució 799/X del Parlament de Catalunya,
sobre els comptadors intel·ligents, en la qual s’instava al Govern de la Generalitat a
demanar al Govern de l’Estat:
⎯ Complir la Directiva 2012/27 UE, del 25 d´octubre de 2012, relativa a l’eficiència
energètica, en tots els aspectes relatius a les dades obtingudes amb els anomenats
“comptadors intel·ligents”.
⎯ Assegurar que els sistemes de mesura facilitessin informació sobre l’hora exacta
d’utilització i que es tinguin plenament en compte els objectius d’eficiència energètica i els
beneficis per als clients finals; i, alhora, garantir la seguretat dels comptadors intel·ligents
pel que fa a la transmissió de dades i a la privadesa dels clients finals.
⎯ Permetre que aquests aparells siguin emprats com a complement imprescindible per a
l’autoconsum i assegurar que puguin donar compte de l’electricitat abocada a la xarxa
des de les instal·lacions del client final.
⎯ Fer els estudis científics necessaris, sobre la base del principi de precaució i tenint en
compte l’existència de persones afectades per síndromes de sensibilització central (entre
elles la híper-electrosensibilitat), per a avaluar si la utilització d’aquests aparells comporta
cap risc per a la salut de les persones – inclosos també col·lectius sensibles com la
població infantil i juvenil i les dones embarassades– i aplicar el principi ALARA (as low as
reasonably achievable), segons el qual el nivell d’exposició ha d’ésser tan baix com sigui
raonablement possible tenint en compte els efectes tèrmics i els atèrmics o biològics.
⎯ Dotar econòmicament les comunitats autònomes perquè impulsin un pla de formació
ocupacional que faciliti el reciclatge laboral dels treballadors d’empreses de lectura de
comptadors perquè puguin optar a un nou lloc de treball.
⎯ Incloure, en el programa d’instal·lació de comptadors, una campanya d’informació i
sensibilització sobre el funcionament d’aquests aparells en relació als camps
electromagnètics que poden generar i l’efecte sobre el medi ambient i la salut humana,
campanya que ha d’ésser dotada econòmicament per l’Administració de l’Estat perquè
sigui executada per les comunitats autònomes que ho sol·licitin.
És per tot això que el Grup Municipal d’ICV-EUiA proposa que l’Ajuntament Ple prengui
els següents
ACORDS:
Primer.- Instar els Governs de la Generalitat i de l’Estat a una paralització preventiva de
la instal·lació dels nous comptadors telegestionables a causa dels incompliments, per part
del mateix Govern de l’Estat, de la Directiva 2012/27/UE, del 25 d’octubre de 2012,
relativa a l'objectiu del 20 % per al 2020 d’eficiència energètica, en tots els aspectes
relatius a les dades obtingudes amb els anomenats “comptadors intel·ligents”, i amb
l’aplicació de les recomanacions del Parlament Europeu sobre el principi de precaució
sobre la salut en la instal·lació dels nous comptadors.
Segon.- Instar el Govern de la Generalitat a acordar una suspensió temporal en el
desplegament de la instal·lació dels nous comptadors telegestionables mentre no es
compleixin les següents condicions:
a) Que el Govern central doni resposta satisfactòria a les peticions de la Resolució
del Parlament del 8 d’octubre de 2014 sobre els nous comptadors en relació a la
protecció de dades dels consumidors i a la protecció sobre la salut dels ciutadans.
57

Acta del Ple de l'Ajuntament del Masnou

Sessió núm. PLE2016000009

22 de setembre de 2016

b) Que les empreses subministradores compleixin la llei en un mercat de lliure
competència, fent possible que els ciutadans puguin triar si compren o lloguen el
comptador, i garanteixin la compatibilitat dels comptadors instal·lats en tota la
xarxa elèctrica de Catalunya.
c) Que es realitzin estudis concloents sobre la no repercussió dels nous comptadors
per a la salut i la seguretat en la protecció de dades de la ciutadania, així com de
la afectació econòmica sobre les famílies de la substitució dels actuals
comptadors per comptadors telegestionables.
Tercer.- Instar el Govern de la Generalitat a que la Direcció general de Qualitat Ambiental
del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat, de manera coordinada amb
el Departament de Salut, s'ocupi de les afectacions de la contaminació electromagnètica
sobre la salut de la població, igual que ho fa amb la contaminació acústica, la
contaminació lluminosa, la contaminació odorífera i la contaminació atmosfèrica.
Quart.- Instar el Govern de la Generalitat a que, per mitjà de l’Agència Catalana del
Consum i de les Oficines Municipals d’Informació al Consumidor, s’atenguin i recolzin les
reclamacions dels ciutadans que es puguin produir en relació al seu dret a expressar la
seva negativa a la instal·lació de comptadors intel·ligents, garantint doncs l’opcionalitat, i
en relació a les seves demandes de restitució immediata dels comptadors antics en el cas
de que la substitució s’hagués fet sense el seu consentiment per no estar suficientment
informats.
Cinquè.- Instar el Govern de la Generalitat a que doni instruccions a la policia
autonòmica per tal que atenguin les demandes ciutadanes relacionades amb la
instal·lació dels nous comptadors, i donin suport als ciutadans, impedint que les
empreses instal·lin els comptadors si no compten amb l’autorització expressa de l’usuari i
ordenar que aixequin un acta de l’actuació realitzada.
Sisè.- Instar al Govern de la Generalitat a que exigeixi a les empreses subministradores
d’energia elèctrica, aigua i gas, la presentació, en un termini màxim de sis mesos, d’un
estudi amb l’anàlisi i verificació dels requisits imprescindibles que s’han de complir en el
desplegament i posada en marxa d'aquests aparells per tal de garantir la salut de les
persones, la protecció de dades, la compatibilitat en tota la xarxa elèctrica i el dret a
decidir en un mercat a la lliure competència. L’estudi esmentat haurà de complir les
següents condicions:
a) Garantir el compliment de la Directiva 2012/27 UE, del 25 d’octubre de 2012, relativa a
l’eficiència energètica, en tots els aspectes relatius a les dades obtingudes amb els
anomenats “comptadors intel·ligents”.
b) Assegurar que els sistemes de mesura facilitin informació sobre l’hora exacta
d’utilització i que es tinguin plenament en compte els objectius d’eficiència energètica i els
beneficis per als clients finals.
c) Garantir la seguretat dels comptadors intel·ligents pel que fa a la transmissió de dades
i a la privadesa dels clients finals.
d) Permetre que aquests aparells siguin emprats com a complement imprescindible per a
l’autoconsum i assegurar que puguin donar compte de l’electricitat abocada a la xarxa
des de les instal·lacions del client final.
e) Garantir l’accés a informació sobre les ubicacions de totes les seves antenes i
concentradors així com dels mesuraments trimestrals de nivells de CEM fruit de la
implementació d'aquests dispositius.
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f) Garantir la innocuïtat, certificant que no emanaran immissions electromagnètiques o
interferències per a tota la xarxa elèctrica dels habitatges que puguin posar en perill la
salut de les persones.
Setè.- Instar el Govern de la Generalitat a que, sobre la base del principi de precaució i
tenint en compte l’existència de persones afectades per síndromes de sensibilització
central (entre elles la híper-electrosensibilitat), faci els estudis científics necessaris, amb
professionals independents, per a avaluar si la utilització d’aquests aparells comporta cap
risc per a la salut de les persones –inclosos també col·lectius sensibles com la població
infantil i juvenil i les dones embarassades– i apliqui el principi ALARA (as low as
reasonably achievable), segons el qual el nivell d’exposició ha d’ésser tan baix com sigui
raonablement possible tenint en compte els efectes tèrmics i els atèrmics o biològics.
Vuitè.- Instar el Govern de la Generalitat a crear la Taula de seguiment i estudi dels
impactes que pugui tenir sobre la salut i la privacitat el desplegament dels anomenats
comptadors intel·ligents, en la que participin els grups parlamentaris del Parlament de
Catalunya, els departaments de Territori i Sostenibilitat, Salut, Empresa i Coneixement,
l’Institut Català d’Energia, entitats veïnals, entitats municipalistes i universitats catalanes.
Novè.- Instar el Govern de la Generalitat a propiciar els canvis legislatius necessaris i
urgents, que ofereixin la possibilitat de gaudir d’un entorn saludable, compatible amb el
desenvolupament de les tecnologies i aconseguir l'aplicació del Principi ALARA (nivells
tan baixos com sigui possibles) i el Principi de Precaució recollit en la Llei, 33/2011,
general de Salut Pública.
Desè.- Instar el Govern de la Generalitat a promoure els canvis legislatives necessaris i
urgents que facin operativa la Resolució 1815 (27 maig 2011) de l'Assemblea
Parlamentària del Consell d'Europa sobre perills potencials dels camps electromagnètics i
els seus efectes sobre el Medi Ambient i la Salut de les persones. Així mateix, exigir la
revisió d'aquesta resolució, aprovada fa més de 5 anys, i analitzar estudis posteriors i
proposar nous valors per protegir i defensar la salut dels ciutadans.
Onzè.- Instar el Govern de la Generalitat a coordinar les actuacions derivades d’aquests
acords amb la CONFAVC, els Grups Parlamentaris del Congrés dels Diputats i del
Parlament de Catalunya, el Govern d’Espanya i les associacions municipalistes i mantenir
informat l’Ajuntament del Masnou de les actuacions que es realitzin.
Dotzè.- Instar el govern de l’Ajuntament del Masnou a establir canals de comunicació
entre l’Ajuntament i les organitzacions socials promotores de la proposta: Plataforma Stop
comptadors, AFIFAC (Associació d'Afectades de Fibromiàlgia i Síndrome de Fatiga
Crònica), Associació de Disminuïts, Associació ADAMUJER, Sindicat SIPCTE,
Observatori de Salut Ambiental (OSA), i particulars adherits a la Plataforma.
Tretzè.- Realitzar una ampla campanya municipal d’informació ciutadana en la qual
s’informi la ciutadania de la normativa associada a la substitució dels comptadors
telegestionables i a la no obligatorietat fins a finals de l’any 2018, així com mediar sobre
els possibles perjudicis en l'àmbit de la Salut i/o l'economia pugui tenir per als veïns o
veïnes del Masnou.
Catorzè.- Comunicar els presents acords als governs de la Generalitat de Catalunya i de
l’Estat, als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya i del Congrés dels Diputats, a
les entitats municipalistes (FMC, ACM) i a les entitats i organitzacions socials promotores
i fer-los públics als mitjans habituals de difusió de l’Ajuntament.”
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies, senyor Màxim Fàbregas. Hi ha alguna intervenció per part de la resta de
grups? Senyor Alfaro, té la paraula.
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El Sr. Albert Alfaro
Sí, com a membre del Govern i del grup ERC-AC-MES i com a regidor de Consum, el que
volia destacar d’aquesta declaració institucional i com a responsable de l’OMIC és que
nosaltres, com a OMIC i el tècnic associat a l’OMIC i tècnic de consum que atendrà
qualsevol dubte, reclamació o informació davant en relació amb aquesta demanada
defensant sempre els interessos com a consumidors dels nostres veïns i veïnes. I cal dir
també, a caire general, que trobem que la iniciativa per part dels legisladors que van tirar
aquesta proposta d’implantació dels comptadors digitals també porta altres millores, a
part de possibles també mancances o possibles alteracions. Gràcies
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies. Abans de passar la paraula al senyor Màxim Fàbregas. Senyor Suñé,
breument.
El Sr. Ernest Suñé
Moltes gràcies, senyor alcalde. Sí, era més que res per..., no volia intervenir ,però
reconèixer que vam demanar, el nostre grup va demanar un informe de l’OMIC, això
se’ns ha fet arribar i, per tant, agrair al Govern i al responsable de l’OMIC l’esforç que ha
fet perquè es lliurés aquest informe en temps i forma i més que res això, que en quedés
constància.
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies. Senyor Màxim Fàbregas, pot tancar el debat.
El Sr. Màxim Fàbregas
Molt breument. Per agrair el suport als grups que votaran a favor de la moció, no sabem
encara quins seran, perquè alguns no s’han manifestat. I per advertir al Govern ―que és
una advertència molt amistosa eh!―, no s’ho prenguin malament, que estarem atents per
garantir que compleixen amb els compromisos que l’afecten directament, així com també,
per demanar-li que, com a ponents de la moció, acceptin la nostra col·laboració en el
disseny i en la realització de la campanya informativa que preveu la moció. Gràcies
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies. Doncs, si li sembla passem a la votació de la moció.
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 (4 regidors), C’s (3 regidors),
CUP-PA (2 regidores), ICV-EUiA-E (2 regidors) i PSC-CP (2 regidors) hi voten a favor.
El Grup Municipal del PP (1 regidor) s’absté.
El Sr. Jaume Oliveras
I, abans de finalitzar, crec que s’ha presentat una declaració institucional d’urgència per
part del Grup Popular i, per tant, primer hauríem de debatre la possible urgència
d’aquesta declaració institucional. Senyor De las Heras
El Sr. Federico de las Heras
Sí, la declaració institucional, encara que es presenta com a moció, és molt curteta i la
presentem davant la iniciativa...
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El Sr. Jaume Oliveras
Ha de defensar la urgència...
El Sr. Federico de las Heras
Sí, defenso la urgència perquè, bé, ho acabo d’explicar dins el seu context. Bé, és davant
la iniciativa il·legal que suposa l’aprovació de l’informe de comissió d’estudi del procés
constituent que va succeir el 28 de juliol, en aquest mes d’agost no hem tingut Ple.
Aquest és el primer Ple i l’hem entrat just a de temps, però en demanem la urgència per
poder ser votada. Si no parlaríem una mica, una altra opció és el següent Ple.
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies. Alguna intervenció sobre la urgència? Doncs, si els sembla votem la
urgència.
El president sotmet a votació la urgència de la proposta.
Resultat: Aprovada la urgència 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 (4 regidors), C’s (3 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.
Fora de l’ordre del dia, el Grup Municipal del PP presenta la declaració institucional
següent:
Declaració institucional que presenta el PP del Masnou davant la iniciativa il·legal
que suposa l’aprovació de l’informe de la Comissió d’Estudi del Procés Constituent
El Sr. Federico de las Heras
Sí, gràcies per l’acceptació d’aquesta urgència. Com llegia, és una declaració institucional
que presenta el Partit Popular del Masnou davant la iniciativa il·legal que suposa
l’aprovació de l’informe de la Comissió d’Estudi del Procés Constituent.
El Sr. Federico de las Heras llegeix la declaració institucional següent:
Aquesta declaració institucional s’ha presentat per urgència, no ha passat per Comissió
Informativa i no s’ha sotmès a examen de Secretaria ni Intervenció.
A causa dels greus fets esdevinguts al Parlament de Catalunya en la sessió plenària del
28/07/2016 a compte de la votació de l’informe de la Comissió d’Estudi del Procés
Constituent.
El Ple de l’Ajuntament del Masnou acorda
Primer. Rebutjar la iniciativa il·legal que suposa l'aprovació de l’Informe de la Comissió
d’Estudi del Procés Constituent i el conflicte que provoca entre el Parlament de Catalunya
i el Tribunal Constitucional.
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Segon. Defensar la legitimitat de les institucions Catalanes i rebutjar que aquestes
aprovin qualsevol iniciativa contra les mateixes lleis que les legitimen com són l’Estatut
d’Autonomia de Catalunya i la Constitució Espanyola.
Tercer. Refermar el nostre compromís amb la defensa de l'estat de dret. En una
democràcia ningú està ni pot estar per sobre de la llei. Tots som iguals davant la llei i els
tribunals.
Quart. Instar als partits que donen suport a les resolucions il·legals del Parlament de
Catalunya a abandonar les seves postures rupturistes i a acceptar la legalitat estatutària i
constitucional com a fonament de la democràcia.
Cinquè. Comunicar aquest acord a la presidenta del Parlament de Catalunya, a la Mesa
del Parlament de Catalunya, al Govern de la Generalitat i a tots els grups parlamentaris.
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies. Hi ha alguna intervenció al respecte? Senyor Màxim Fàbregas
El Sr. Màxim Fàbregas
Bé, vull començar la meva intervenció constatant que no és la primera vegada que, com
avui, el PP es contradiu amb el que havia estat la seva postura tradicional en aquest
plenari: no dur a debatre propostes que es discuteixen en altres àmbits de la vida política,
com ara el Parlament de Catalunya. Nosaltres hi som favorables, però vostès ho han
manifestat moltes vegades, ens han criticat per fer el que ara vostès fan.
No faré, però, el mateix que ha fet el PP amb altres grups d’aquest consistori quan han
presentat mocions d’un caire semblant a la que avui presenta el seu regidor, i és acusarlo de demagog. Nosaltres no ho farem. El que sí que farem serà votar en contra de la
moció que heu presentat.
I ho farem perquè no compartim la idea que per defensar la legitimitat de les institucions
catalanes, que és el que diu la moció, i per refermar el nostre compromís amb la defensa
de l’estat de dret s’hagin de proposar mocions com la que avui presenta el PP.
I també hi votarem en contra perquè desconeixem, i ens agradaria que ens ho aclarís,
quins són els fets greus als quals la moció fa referència, sobretot si parla del dia 28 de
juliol, ja que l’informe va ser debatut i aprovat en la sessió del Parlament de Catalunya del
dia 27 de juliol i no del 28, hem mirat les actes.
Al mateix temps, i perquè no hi hagi dubtes, vull recordar que els nostres representants al
Parlament de Catalunya van votar en contra de l’informe i van criticar tant el contingut
com el procediment seguit per a la seva aprovació. Nosaltres creiem que l’aprovació de
l’informe va ser una maniobra per facilitar l’aprovació de la qüestió de confiança que
presentarà aviat el president Puigdemont.
Una qüestió de confiança que, com va dir Joan Coscubiela, que és el nostre portaveu al
Parlament :
“es presenta com un xec en blanc per continuar practicant el vell pujolisme de sempre:
focs artificials a Catalunya mentre es pacta amb el PP a Espanya, declaracions
grandiloqüents al Parlament mentre es dóna suport al PP al Congrés, un xec en blanc per
continuar amb les polítiques de la dreta catalana de sempre: concerts a escoles que
segreguen per sexe, Barcelona World, una fiscalitat al servei dels més rics, un
copagament expropiador per a les persones amb situació de dependència mentre es
mantenen beneficis fiscals en l’impost de successions i de patrimoni, etc. I si el preu que
ha de pagar Convergència Democràtica de Catalunya per aplicar aquestes polítiques i
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mantenir-se en la presidència de la Generalitat és fer cada tres mesos una declaració de
desobediència i cada sis una promesa de desconnexió, doncs el paguen”
Un Joan Coscubiela que va acabar la seva intervenció manifestant:
“Vull que quedin clares aquestes tres coses que els diré com a resum del nostre
plantejament. Si del que es tracta és de sumar forces en favor d’un procés constituent
que provoqui una discontinuïtat i una ruptura amb una situació insostenible, Catalunya Sí
que es Pot, com sempre, estarà al capdavant. Si del que es tracta és de cridar la
ciutadania per augmentar la intensitat de les mobilitzacions i dirigir-les allà on als poders
econòmics, que són els que ens han robat la sobirania, els fa més mal, i aquí va implícita
una proposta, president Puigdemont, si del que es tracta és d’això, nosaltres, com
sempre, els primers. Perquè de valents de boca n’hi ha molts, però a l’hora de la veritat jo
els he vist amagar-se sota les pedres moltes vegades.
Però si del que es tracta és de donar una coartada i un xec en blanc al president
Puigdemont, no comptin amb nosaltres.” Votarem «no», que és el que vam fer. Gràcies
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies. Alguna intervenció més?
La Sra. Sandra Miras
Bé, volíem dir-li, al company Màxim, que no sabem si és vol fer de la CUP o alguna cosa
semblant amb aquestes paraules. Econòmiques segur que no. I el tema de la declaració
institucional, la veritat, no val la pena dedicar-hi ni un minut ni un comentari. Ja estem.
Gràcies
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies. Alguna intervenció més? Senyor Matas, endavant.
El Sr. Jordi Matas
Mira. no em faré de la CUP, però estic d’acord amb la senyora Sandra, que no cal
esmerçar massa esforç per dir que no farem un vot favorable a aquesta moció.
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies. Si em permet, també, per dir alguna cosa. Evidentment, votarem de la
mateixa manera que ha dit el senyor Jordi Matas i les anteriors intervencions que hi ha
hagut. No val la pena que ara entrem a entrar en el contingut de la moció que ha
presentat el Grup Popular ni a fer una lloança del grup, com ha fet el senyor Màxim
Fàbregas de Catalunya Sí que es Pot, que tampoc pel que veig va molt a l’hora, tot el
grup o almenys això surt als mitjans de comunicació, que hi ha unes certes disfuncions
per dir-ho d’alguna manera i potser...
El Sr. Màxim Fàbregas
Vostès tenen una unanimitat que...
El Sr. Jaume Oliveras
I, si de cas, preocupin-se del ridícul que fa la política espanyola que ens porta a unes
terceres eleccions. Senyor De las Heras, té ara el seu moment.
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El Sr. Federico de las Heras
Bé, parlant de ridículs, deixem-ho estar, perquè jo els ridículs han estat espectaculars! I
tres eleccions encara no han arribat. Això és una suposició seva i encara això està per
veure.
Al senyor Màxim Fàbregas, no sé, aquí ha donat estopa per tots. Al final, no sé si amb
l’essència estem d’acord o no estem d’acord amb l’essència. I potser en el que no està
d’acord amb la forma que posa PP o és que li provoca al·lèrgia, però diu que si és que no
o lo contrari... no ho sé. En tot cas, jo penso que en la legalitat segur que estem tots
d’acord. Tinc fins i tot tant com ha manifestat el senyor Rabell en no poques ocasions.
I després, bé, vull agrair a qui estigui d’acord a donar-nos suport. Jo penso que sí que val
pena dedicar-li un minut i dos i bastants minuts i molt més que li dedicarem a un procés
en el qual nosaltres, des de la nostra democràcia i des del nostre sentit comú i des de la
nostra constitució, ho votarem i manifestarem la nostra oposició radical. Si algun dia
canvien els temps, ja en parlarem, però estem en aquesta tessitura i dins les eines que
ens dóna la democràcia, així ho farem. Moltes gràcies
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies, senyor De las Heras. Per tant, passem a votar la declaració institucional
de la qual hem acceptat la urgència.
Resultat: No aprovat per 14 vots en contra, 4 vots a favor i 2 vots d’abstenció.
Votació
Els grups municipals de C’s (3 regidors) i PP (1 regidor) hi voten a favor.
Els grups municipals d’ERC-AM-MES (6 regidors), CiU (4 regidors), CUP-PA (2
regidores) i ICV-EUiA-E (2 regidors) hi voten en contra.
El Grup Municipal del PSC-CP (2 regidors) s’absté.
L’alcalde aixeca la sessió de la qual, com a secretari general, estenc aquesta acta i la
certifico a l’efecte que en quedi constància degudament, la qual firma el president amb
mi.
[Firma01-01]

[Firma02-01]
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